






























 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .214COADA 4/ تصميم وتحليل الخوارزميات اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

فذي كيفيذذة ءنذذام وتصذميم الخوارزميذذات ومذذا هذي افضذذل اليذذرت المتبعذة فذذي اختيذذار  مقدمذذة أساسذذية ان هذذا المذذناال ادكذاديمي هذذو
وياذدف المذناال  .الخوارزمية لحل المشكلة قيد البحث على ان يكون ادختيار ياخذ ءنظر ادعتبار الوقت الالزم والمساحة الخزنية 

 -الى:

كيفية اختيار الخوارزمية ومدى تناسباا مع لادف الميلوب من اليالب لكي يجتاز ءنجاح متيلبات المقرر هو إدراك اليالب ا .1
 إلضافة إلى المجادت التيبيقية التي يدخل فياا هذا الحقل.ءا المشكلة قيد البحث

التي يذتم تيويرهذا ءذانواع خوارزميذات مختلفذة ومقارنذة مذدى فعاليذة كذل واحذد  تيوير إمكانية اليالب على كتاءة البرمجيات  .4 في تحليل الخوارزمية وءيان الوقت والمساحة التي تتيلباا في حل المشكلةالب تيوير إمكانية الي .3 و أهميتاا.الخوارزميات إدراك اليالب ألنواع المعالجات  .2
    مناا

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11



 2الصفحة   
 

  

  المعرفيةادهداف  - أ

 ءانواع الخوارزميات المستخدمة في معالجة المشاكلمعرفة اليالب -1أ
 رفة طرائق التعامل مع هذه الخوارزمياتمع-2أ
 الخصائص التي تتضمناا الخوارزمية وهي الوقت والمساحةيحدد اليالب اهم  -3أ

 يعرف اليالب انواع الخوارزميات وخيوات انجازها-4أ

 التي يتم اعتمادها في اختيار الخوارزمية ادفضلاهم النقاط يسمى  -5أ

   -6أ

  ادهداف المااراتية الخاصة ءالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة ماارات  – 1ب
 تحليل التذكير والماارات   - 2ب
      ماارات ادستخدام والتيوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

طريقة المحاضر  واستخدام السبور   -المختلفة الشرح ءاستخدام ادوات العرض الحديثة  -
 التفاعلية 

و ءتصميم وتحليل الخوارزميات تزويد اليلبة  ءادساسيات والمواضيع ادضافية المتعلقة  -
 انظمتاا

تتيلب التفكير   ادنظمة الحديثة  والتيتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -
 والتحليل 

اليلب من اليلبة مجموعة من ادسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى  -
 ولماذا لمواضيع محدد  

 اعيام اليلبة واجبات ءيتية تتيلب تفسيرات ذاتية ءيرت سببية -

  

 ءيتيةدرجات محدد  ءواجبات  - 5 امتحانات يومية ءاسئلة حلاا ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 ادختبارات النظرية -2 ادختبارات العملية -1 طرائق التقييم      

 ادهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .لتصميم وتحليل الخوارزمياتدلنظمة تمكين اليلبة من حل المشاكل المرتبية ءادطار الفكري  -1ج
 مختلفة.اللتيبيقات واختيار افضل خوارزمية لتمكين اليلبة من حل المشاكل  في  -2ج
 

المنقولة ) الماارات األخرى المتعلقة ءقاءلية التوظيف والتيور الشخصي التاهيلية الماارات  العامة و -د 
.) 

 متاءعة  التيور العلمي من خالل ادتصال ءالجامعات العالمية عن طريق ادنترنيت   -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القير ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القير -3د
 و مؤسسات الدولة وشركات القياع الخاص.الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4د



 3الصفحة   
 

  

 

 ءنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 الميلوءة

اسم الوحد  / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  

و مقدمة عامة يتم خالهلا تعار يف 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

2 3  

Asymptotic analysis of 

upper and average 

complexity bounds 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

3 3  

Identifying differences 

among best, average, and 

worst case behaviors 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

4 3  
Big O, little o, and theta 

notation 

الكترونية محاضر  
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

5 3  
Standard complexity 

classes 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

6 3  

Empirical 

measurements of 

performance of 

algorithms 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

7 3  
Time and space trade 

offs in algorithms 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

8 3  

Divide-and-conquer 

O(N log N) sorting 

algorithms (Quicksort, 

heapsort, mergesort) 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

9 3  

Binary search trees 

Sequential and binary 

search algorithms 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

11 3  

Quadratic sorting 

algorithms (selection, 

insertion) 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

11 3  
Advanced Design and 

Analysis Techniques 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

12 3  
Brute-force algorithms 

Greedy algorithms 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

13 3  

Graph Algorithms 

Shortest path algorithm 

(Dijkstra's and Floyd's 

algorithms) 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

14 3  
Simple numerical 

algorithms 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري

15 3  

Hash tables, including 

collision- avoidance 

strategies 

محاضر  الكترونية 
ءاستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفاي او تحريري



 4الصفحة   
 

  

      الكتب المقرر  الميلوءة -1 البنية التحتية .12

 Introduction to Algorithms By Thomas H. 

Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, 

Clifford Stein, Third Edition, 2009 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2 
 

الكتب والمراجع التي يوصي ءاا  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع ادلكترونية,مواقع  - ب
 ادنترنت...

 Introduction To Design And Analysis Of 

Algorithms by Anany levitin, Pearson Edition, 

2003 

 Algorithm Desgin By Jon Kleinberg, Eva Tardos, 

2006 

 

 .خية تيوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام ءكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثة علميةادستفاد  من مستجدات نتائال  البحوث ال. 
 .تيبيق ءعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

  المناالتوسيع مفردات. 
 ادخال كتب مصدرية ومناجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .204CODS 4هياكل بيانات /  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

العناصار الرييساية  الطالا  ساوف ياتعلم لمعرفاة كيفياة تمليال البياناات داخال الحاسابةمقدماة أساساية  ان هذا المنهج االكااديمي هاو
لتمليل هياكال البياناات داخال الحاسا  المستخدمة  الخوارزميات وكذلك ؛الطابور الدايري ،الطابور، المكدسملل  ،لهياكل البيانات
طرق الفرز والبحث التاي ياتم تطبيقهاا علاى البياناف وكيفياة اساتخدام يغطي المنهج االكاديمي سوف باإلضافة إلى ذلك، .الالكتروني

 -ويهدف المنهج الى: .خوارزمية الشجرة في تمليل البيانات

الكيفية التاي مان خاللهاا ياتم تمليال وخازن البياناات لهدف المطلوب من الطال  لكي يجتاز بنجاح متطلبات المقرر هو إدراك ا .1
 .داخل الحاسبة

البياناات إلى المهارات التي يكتسبها فاي معالجاة تطوير إمكانية الطال  استخدام البرمجيات المتوفرة في هذا المجال باإلضافة  .3 .الخوارزميات المستخدمة في تمليل البياناتإدراك الطال  ألنواع  .2
    وكيفية تمليلها داخل الحاسبةالتي تعالج البيانات تطوير إمكانية الطال  على كتابة البرمجيات  .4 وكيف تملل داخل الحاسبة 

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.

 وطرايق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11



 2الصفحة   
 

  

 

  االهداف المعرفية - أ

 هياكل البياناتمعرفة الطال  في مجال -1أ
 كيفية تمليل البيانات داخل الحاسبةمعرفة طرايق التعامل مع -2أ
 لهيكلة البياناتيحدد الطال  اهم الخصايص  -3أ

  الخوارزميات التي تستخدم لتمليل البياناتيعرف الطال  مافات -4أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 
    

 طرايق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -الشرح باستخدام ادوات العرض الحديلة المختلفة -
 بهياكل البيانات تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة    -
 تتطل  التفكير والتحليل   االنظمة الحديلة  والتيتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -
الطل  من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات ملل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 
 اتية بطرق سببيةاعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطل  تفسيرات ذ -
  

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 طرايق التقييم      

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .لتمليل البياناتتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
  .برامج تحاكي تمليل البيانات داخل الحاسبةبناء تمكين الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي التاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 
 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيف   -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3د
 القطاع الخاص.و مؤسسات الدولة وشركات الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4د



 3الصفحة   
 

  

      الكت  المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12
 An Introduction to Data structures with 

Applications by Tremblay and Sorenson  

 المراجع الرييسية )المصادر( -2 
 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 املادةلتحقيق افضل اداء من دراسة 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  
Data Structure an 

Introduction 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  Pointer and references 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 او تحريرياختبار شفهي 

4 3  
Strategies for choosing the 

right data structure 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  
String and string 

processing 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  Analysis of Algorithms 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  
Representation of numeric 

data 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  Array 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  Stack 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Queues 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  
Linked list (Single and 

Double) 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  Recursion 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  Sorting and Searching 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  Trees 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  Graph and Hash Table 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفف

 اختبار شفهي او تحريري



 4الصفحة   
 

  

التي يوصي بها الكت  والمراجع  - أ
   )المجالت العلمية،التقارير،...(

المراجع االلكترونية،مواقع  - ب
 االنترنف...

 Data Structures By Seymour Lipschutz 

[Schaum’s Outline] 
 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
  الحديلة علميةمستجدات نتايج  البحوث الاالستفادة من. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديلة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كت  مصدرية ومنهجية حديلة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .I      /105CODS1 4 هياكل متقطعة اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

الجياكنل المتقطعنة )الرياانيات المتقطعنة( ااعطناة ع قنة لمعرفنة ساسنية اك تقديم  الماديء   يجندف النىان هذا المننج  اككناديمي 
 الطالن  سنوف ينتعلم. داخنل الحاسنبة جناكيفينة تمييلاانافة النى  الحاسنوبعلوم في مجال مباشرة بين الحقل الريااي ا تطبيقاتجا 

  ؛البوابنات المنطقينة ،العبنارات، منطن ال مفجنوم ميل ،التي يحتاججا طلبة اقسام علوم الحاسوب متقطعةجياكل الللالرئيسية  مفاهيمال
المجموعنات ا العملينات المتعلقنة بالمجموعنات ا كيفينة مواوع اكستقراة الريااي  ااافة الى مواوع  اكذلكجداال الصدق 

ا كذلك موانوع الع قنات ا  مدخل الى نظرية الرسومات ا تعاريفة اكساسيةا كذلك  تمييلجا ا اكستفادة منجا في علوم الحاسوب
الحاسبات ا كنذلك موانوع رياايا ا ذكر انواعجا ا اهميتجا في الداال  ا كيفية تمييلجا ااافة الى تعريف  انواعجا ا خصائصجا

 -ايجدف المنج  الى: .المصفوفات ا انواعجا الخاصة ا العمليات التي تجري عليجا ا حساب معكوس المصفوفة
 ا تطبيقاتجا.المتقطعة  دراك المفاهيم اكساسية للجياكلالطال  ك اعداد .1

لكنني  و ع ددوا الحيسدد قسدد قدديلهي مالمقددرراا التدد   المتقبعددة التدد  تتب اهددي هييكدد لمعرفددة ااسيسددية فدد  ل ددي  التزومددي البددا   ي .2
 .داخل الحاسبة من خ لجا يتم تمييل اخزن الجياكل المتقطعة الكيفية التيإدراك  اكذلكبنجاح متطلبات المقرر  الطال يجتاز

صوصنا تحسين التفكير المنطقي لدى الطالن  ا اكسنابا المجنارات المؤهلنة لحنل المعضن ت التني تواججنا فني المقنررات ا خ .3
 باإلاننافة إلننى الحاسننبات ا المتعلقننة بالجياكننل المتقطعننة مجننالدام البرمجيننات المتننوفرة فنني اسننتخ فنني تطننوير إمكانيننة الطالنن  .4 البرمجية منجا.

 داخل الحاسبة  الجياكل تمييلالمجارات التي يكتسبجا 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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 اطرائ  التعليم االتعلم االتقييم المقررمخرجات .9

  اكهداف المعرفية - أ

 الجياكل المتقطعة ا مبادئجا ا مفاهيمجا اكساسيةمجال  معرفة الطال  للمعلومات العامة في-1أ
 داخل الحاسبة معرفة طرائ  التعامل ا تمييل الجياكل المتقطعة-2أ
 اكل المتقطعة ا نظرية الرسوم ا جبريات بولين.جيللالطال  اهم الخصائص  يتعلم -3أ

النظريات ا براهينجا ستؤلجا كدراك المفاهيم الريااية النظرية ا على العديد من عرف الطال  تي-4أ
 داخل الحاسبة البياناتا معالجة الخوارزميات التي تستخدم لتمييل  العديد من

 

  اكهداف المجاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 .التذكر–المعرفة مجارات  – 1ب
 الريااية من اكفكار العلمية في الطبيعة ا كيفيةللحصول على الصيغ تحليل التذكير االمجارات   - 2ب

 حلجا باستخدام اداات هذا المقرر.         
      ا التدري  على اسالي  اكستنتاج ا اكبتكار. مجارات اكستخدام االتطوير   - 3ب 
    

 طرائ  التعليم االتعلم   -ج  

 الشرح باستخدام اداات العرض الحديية المختلفة -1ج
 طريقة المحاارة ااستخدام السبورة التفاعلية  -2ج
  بالجياكل المتقطعة.تزايد الطلبة  باكساسيات االمواايع اكاافية المتعلقة   - 3ج
 تتطل    الحديية  االتيا اكسالي   اكنظمةتكوين مجموعات نقاشية خ ل المحاارات لمناقشة  -4ج

 ا اكستنتاجالتفكير االتحليل       
 ميل ماذا للط ب التي تحفز الذهن  التفكيرية على مجموعة من اكسئلة خ ل المحاارات تركيزال -5ج

 من المادةاكيف امتى الماذا لمواايع محددة        
 التواصل الفعال من خ ل المناقشات الجماعية -6ج
 اكستنتاجمن خ ل البتكار ا اعطاة الطلبة ااجبات بيتية تتطل  تفسيرات ذاتية  -7ج

  

 طرائ  التقييم  -د    

 القياسية اكختبارات العملية -1د
 اكختبارات النظرية -2د
 التقارير االدراسات -3د
 امتحانات يومية باسئلة حلجا ذاتيا   -4د
 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5د

 اكهداف الوجدانية االقيمية -هـ 
 المعرفية ا التحليلية ا الفجميةاكتساب الطال  للمجارات العقلية ا  -1هـ
 اكتساب الطال  للمجارات الشخصية ا تحمل المسؤالية من خ ل التحليل ا اكستنتاج -2هـ
 .للجياكل المتقطعةتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باكطار الفكري  -3هـ
  .لحاسبةل المدخلة البياناتل هياكل متقطعة تميبناة  عمليا من خ لتمكين الطلبة من حل المشاكل  -4هـ
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 (.بقابلية التوظيف االتطور الشخصي المجارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التاهيلية المجارات  العامة ا -ا
 متابعة  التطور العلمي من خ ل اكتصال بالجامعات العالمية عن طري  اكنترنيت   -1ا
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل اخارج القطر ا -2ا
 المشاركة في الورش االنداات العلمية داخل اخارج القطر -3ا
 ا مؤسسات الدالة اشركات القطاع الخاص.الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4ا

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أا 
 المواوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

2 3  Mathematical logic 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

3 3  Proportional logic 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

4 3  Predicate logic 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

5 3  Method of proofs 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

6 3  Recursive proofs 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

7 3  
Rrecursion and recursion 

equations  

محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

8 3  Sets 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

9 3  Properties of set 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

11 3  Operation of sets 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

11 3  Relations 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

12 3  Composite relations 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

13 3  Equivalent relations 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

14 3  Functions 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري

15 3  Properties of functions 
محاارة الكترانية 
باستخدام محرر 
 مايكراسوفت

 اختبار شفجي اا تحريري
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 البنية التحتية .11

      الكت  المقررة المطلوبة -1

1 –Discrete Mathematical Structures With 

Applications to Computer Science by 

Trem Blay Manohar . 

2 –Introduction to Discrete Structures by 

Perpetrate and Yeh . 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2 

1. Discrete mathematical structures for  

    computer science by Bernard bKolman& 

Robert C. Busby 

 

الكت  االمراجع التي يوصي بجا  - أ
  )المج ت العلمية،التقارير،...(

1. Discrete mathematics by Seymour 

Lipschutz 

المراجع اكلكترانية،مواقع  - ب
 www.geocities.com/basicmathsets .1 اكنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي12 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث اجديد في استراتيجيات التعليم االتعلم 
 الحديية علميةاكستفادة من مستجدات نتائ   البحوث ال. 
 .تطبي  بعض استراتيجيات التدريس الحديية 

  توسيع مفردات المنج. 
 ادخال كت  مصدرية امنججية حديية. 
 اعداد ارش عمل مستقبلية. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .II      /113CODS2 4 هياكل متقطعة اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

عالقنة ال مفناهيم اكثنرع  واعطناء الهياكنل المتقطعنةب الخاصنة فاهيممالمالجزء الثاني  من   تقديم يهدف الىان هذا المنهج االكاديمي 
 الطالن  سنوف ينتعلم. داخنل الحاسنبة هناكيفينة تمثيلاضنافة النى  الحاسنوبعلوم في مجال مباشرة بي  الحقل الرياضي و تطبيقاتها 

 ،العند االساسني، مبندأ العند االنندماجي مفهنوم مثنل ،التني يحتاجهنا بلبنة اقسنام علنوم الحاسنوب متقطعنةهياكنل اللكثنرع  اا مفناهيم
و  التجزئنةاضنافة النى موضنوع  نمناب و انواعهنا موضنوع اال وكنذل  مبناديء الضنرب و الضنرب النديكارتي   ؛ مبناديء الجمن 

 -ويهدف المنهج الى: .مباديء نظرية االعداد و العمليات المتعلقة بها
 و تطبيقاتها.المتقطعة  لهياكلع  ا دراك مفاهيم اكثرالطال  ال اعداد .1

لكنني  وعع ااوا الحه اا قساامقااداهه يالمقاارراا التاام  المتقب ااة التاام تتب  هااه همهكاا  اام الااه  ال كثاار و او اا تزويااد الباامع فم ر ااة ا .2
 .داخل الحاسبة م  خاللها يتم تمثيل وخزن الهياكل المتقطعة الكيفية التيإدراك  وكذل بنجاح متطلبات المقرر  الطال يجتاز

 االكثنر صنعوبة المؤهلنة لحنل المعضنالتالمتقدمنة  لند  الطالن  و اكسنابل المهنارات  بصورة اوس   تحسي  التفكير المنطقي .3
 االكثننر تطننورا الحاسننبات و المتعلقننة بالهياكننل المتقطعننة مجننالدام البرمجيننات المتننوفرة فنني اسننتخ فنني تطننوير إمكانيننة الطالنن  .4 البرمجية منها. المنطقية و التي تواجهل في المقررات و خصوصا

 .داخل الحاسبة  الهياكل تمثيلالمهارات التي يكتسبها في  باإلضافة إلى

    

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.

 وبرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9
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  االهداف المعرفية - أ

 عة و مفاهيمها بصيغة اكثر شموليةالهياكل المتقطمجال  في معرفة الطال  للمعلومات بشكل اوس -1أ
  داخل الحاسبة االكثر شمولية معرفة برائق التعامل و تمثيل الهياكل المتقطعة-2أ
 .عة و نظرية الرسوم و جبريات و خوارزميات اضافيةاكل المتقطهيلل اكثر خصائصالطال   يتعلم -3أ

المفاهيم و الدراك و براهينها لكي توس  ا و الخوارزميات على العديد م  النظرياتعرف الطال  تي-4أ
المتعلقة  البياناتو معالجة الخوارزميات التي تستخدم لتمثيل  و العديد م  للطال   الرياضية النظرية
 داخل الحاسبة بعلوم الحاسوب

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 .التذكر–المعرفة مهارات  – 1ب
 للحصول على الصيغ الرياضية م  االفكار العلمية في الطبيعة و كيفيةتحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 حلها باستخدام ادوات هذا المقرر.         
      و التدري  على اسالي  االستنتاج و االبتكار. مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 
    

 برائق التعليم والتعلم   -ج  

 الشرح باستخدام ادوات العرض الحديثة المختلفة -1ج
 بريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -2ج
  بالهياكل المتقطعة.تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضي  االضافية المتعلقة   - 3ج
 تتطل    الحديثة  والتيو االسالي   االنظمةتكوي  مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -4ج

 و االستنتاجالتفكير والتحليل       
 مثل ماذا للطالب التي تحفز الذه   التفكيرية على مجموعة م  االسئلة خالل المحاضرات تركيزال -5ج

 م  المادةوكيف ومتى ولماذا لمواضي  محددة        
 التواصل الفعال م  خالل المناقشات الجماعية -6ج
 م  خالل البتكار و االستنتاجاعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطل  تفسيرات ذاتية  -7ج
  

 برائق التقييم  -د    

 القياسية االختبارات العملية -1د
 االختبارات النظرية -2د
 التقارير والدراسات -3د
 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4د
 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5د

 االهداف الوجدانية والقيمية -هـ 
 اكتساب الطال  للمهارات العقلية و المعرفية و التحليلية و الفهمية -1هـ
 الشخصية و تحمل المسؤولية م  خالل التحليل و االستنتاجاكتساب الطال  للمهارات  -2هـ
 .للهياكل المتقطعةتمكي  الطلبة م  حل المشاكل المرتبطة باالبار الفكري  -3هـ
  .لحاسبةل المدخلة ل البياناتهياكل متقطعة تمثبناء  عمليا م  خاللتمكي  الطلبة م  حل المشاكل  -4هـ

 

 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخر  المتعلقةالمنقولة )التاهيلية المهارات  العامة و -و
 متابعة  التطور العلمي م  خالل االتصال بالجامعات العالمية ع  بريق االنترنيت   -1و
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2و
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3و
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 و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.الزيارات الميدانية في المشاري  الصناعية  -4و
 التقنية وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -5و

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 بريقة التقييم بريقة التعليم

1 3  

و مقدمة عامة يتم خالهلا تعار يف 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  
Combinatory counting 

principles 

محاضرة الكترونية 
 باستخدام محرر
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  Basic counting 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  The sum principles 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  The product principle 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  Counting formulas 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  Patterns and partitions 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  Algorithm analysis 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  Graphs 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Digraphs and trees 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Basic number theory 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  Divisibility 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  Greatest common devisor 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  Prime numbers 
محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  
Properties of  Prime 

numbers 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري



 4الصفحة   
 

  

 البنية التحتية .11

      الكت  المقررة المطلوبة -1

1 –Discrete Mathematical Structures With 

Applications to Computer Science by 

Trem Blay Manohar . 

2 –Introduction to Discrete Structures by 

Perpetrate and Yeh . 

 المراج  الرئيسية )المصادر( -2 

1. Discrete mathematical structures for  

    computer science by Bernard bKolman& 

Robert C. Busby 

 

الكت  والمراج  التي يوصي بها  - أ
  )المجالت العلمية،التقارير،...(

1. Discrete mathematics by Seymour 

Lipschutz 

المراج  االلكترونية،مواق   - ب
 www.geocities.com/basicmathsets .1 االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي12 

  وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم.اإللمام بكل ما هو مستحدث 
 الحديثة علميةاالستفادة م  مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسي  مفردات المنهج. 
 ادخال كت  مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .I      /402COOS1 4نظم تشغيل  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

هيكلة  ويتطرق المقرر إلى  ،بنيتها ، تطورها ، ومهامها. و تعريفها تعريف الطالب بنظم التشغيلل اعدان هذا المنهج االكاديمي 
نظم التشغيل، تراكيب نظم التشغيل، العمليات و تزامنها، جدولة المهام، إدارة الذاكرة الرئيسية و   دور نظم التشغيل و

 -ويهدف المنهج الى: .االفتراضية، و االختناق
 الطالب الدراك المفاهيم االساسية لنظم التشغيل وتطبيقاتها. اعداد .1

 التي تتضمن المكونات المادية و البرمجية للحاسب االلي. لهيكلية نظم التشغيل ولمعرفة األساسية تزويد الطالب با .2
تحسين مستوى الطالب و اكسابه المهارات والقابليات العلمية لفهم طرق ادارة الذاكرة الرئيسية للحاسب االليي و كيذلا الحيال  .3

الحاسييبات والمتوافقيية مييا نظييم التشييغيل  مجييالالمتييوفرة فييي و التطبيقييات دام البرمجيييات اسييت  فييي تطييوير إمكانييية الطالييب .4 يالنسبة للذاكرة االفتراضية و الذاكرة المؤقتة.
ة برمجياات إدارة المعلوماات ن نظاام المل اات ك و كاللع التعامال ماال المشاكلت المتعل اتمكين الطالب من فهم  .5 .برمجيات إدارة وحدة المعالجة المركزيةفي است دام المهارات  باإلضافة إلىالمست دمة في الحاسب االلي 
  بالمعالجات و العمليات.

  

    

يوفر وصف الم رر هلا إيجازاً م تضياً ألهم خصائص الم رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تح ي ها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إلا كان قد ح ق االست ادة ال صوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررم رجات .9

  االهداف المعرفية - أ

 .و انواعها و مبادئها و مفاهيمها االساسية معرفة الطالب للمعلومات العامة عن نظم التشغيل-1أ
 .فهم الطالب للتطور الحاصل على أنظمة التشغيل المختل ة -2أ
 . فهم العمليات و العمليات المتزامنة وعلقاتها بنظم التشغيل  -3أ

 . فهم الخيوط و ترابطها بالعمليات وعلقاتها بنظم التشغيل  -4أ
 معرفة الخوارزميات لجدولة المعالج  -5أ

 

  االهداف المهاراتية ال اصة بالمقرر  -ب 
 .التمييز بين المكونات المختل ة ألنظمة التشغيل –المعرفة مهارات  – 1ب
 .التمييز بين العمليات و الخيوط و طرق تن يلها مهارات   - 2ب
      . تحليل و م ارنة الخوارزميات المختل ة لجدولة المعالج  - 3ب         

    

 طرائق التعليم والتعلم   -ج  

 الم تلفةالشرح باست دام ادوات العرض الحديثة  -1ج
 طريقة المحاضرة واست دام السبورة التفاعلية  -2ج
  .بنظم التشغيلتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيا االضافية المتعلقة   - 3ج
 الحديثةنظم التشغيل المست دمة و خصوصا تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -4ج

 و االستنتاجتتطلب التفكير والتحليل   والتيمنها       
 مثل ماذا للطالب التي تحفز الذهن  التفكيرية على مجموعة من االسئلة خالل المحاضرات تركيزال -5ج

 من المادةوكيف ومتى ولماذا لمواضيا محددة        
 العمل على أنظمة التشغيل في المختبر  -6ج    

 تن يل و تطبيق لبعض من الخوارزميات المختل ة ضمن المواضيال لات العلقة  -7ج
  

 طرائق التقييم  -د    

 ت ييم البرامج المختبرية و مناقشة نتائجها  -1د
 االختبارات النظرية -2د
 التقارير والدراسات -3د
 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4د
 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5د
 ت ييم عرض الطلبة إلعمالهم  -6د

 االهداف الوجدانية والقيمية -هـ 
 اكتساب الطالب للمهارات العقلية و المعرفية و التحليلية و الفهمية -1هـ
 اكتساب الطالب للمهارات الش صية و تحمل المسؤولية من خالل التحليل و االستنتاج -2هـ
 .لنظم التشغيلتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -3هـ
  . ت ديم عرض من كل طالب عن مساهمته في إتمام الواجبات المسندة إليه و دوره في المشروع  -4هـ
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 (.بقابلية التوظيف والتطور الش صي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التاهيلية المهارات  العامة و -و
 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت   -1و
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2و
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3و
 القطاع ال اص.و مؤسسات الدولة وشركات الزيارات الميدانية في المشاريا الصناعية  -4و

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
م رجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 املادةلتحقيق افضل اداء من دراسة 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  
Role and purpose of the 

operating system 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  
History of  operating 

system development 

محاضرة الكترونية 
محرر باست دام 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  
Functionality of a typical  

operating system 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  Structuring methods 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  
Abstractions, processes, 

and resources 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  

Application needs and the 

evolution of 

hardware/software 

techniques 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  Device organization 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  
Interrupts: methods and 

implementations  

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  

Concept of user/system 

state and protection, 

transition to kernel 

mode 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Concurrency 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  
Preemptive and non-

preemptiv scheduling 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  Schedulers and policies 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  Processes  
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري
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 البنية التحتية .11 

      الكتب المقررة المطلوبة -1

1 –Fundamentals of operating systems. By 

A.M. Lister and R.D. Eager. 5
th
 Ed. 

2 –Modern operating systems. ByA.S. 

Tanenbaum. 

 المراجا الرئيسية )المصادر( -2 

1. Discrete mathematical structures for  

    computer science by Bernard bKolman& 

Robert C. Busby 

 

الكتب والمراجا التي يوصي بها  - أ
  )المجالت العلمية،التقارير،...(

1. Operating System Concepts. By Sil 

Berschtz and Galvin 

2. Operating Systems,  by Harvey M. Deitel, 

Paul J. Deitel, and David R. Choffnes. 

 

المراجا االلكترونية،مواقا  - ب
 االنترنت...

1.http://www.deitel.com/Books/Operating
Systems/ 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي12 

  والتعلم.اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيا مفردات المنهج. 
 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 

15 3  Threads 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع ساعة عملي 2و  نظري ساعة 2  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .II      /409COOS2 4نظم تشغيل  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

بعض  ويتطرق المقرر إلى  ومهامها. تطورهاو  نظم التشغيلبالمزيد عن  تعريف الطالب ل اعدان هذا المنهج االكاديمي 
نظم   التسهيالت التي تقدمها وكذلك المشاكل و االخطاء التي يمكن ان تحدث فينظم التشغيل و المفاهيم المتقدمة عن

من خالل التجزئة او مثال على ذلك االقفال و ادارة الذاكرة ماديا و فيزيائيا  .وكيفية تجنبها و معالجتها في حالة حدوثها التشغيل
 -ويهدف المنهج الى: .لى مشكلة التسابق و ميكانيكية التزامنبترتيب المواقع او ادارة الذاكرة بالصفحات و بالتجزئة باالضافة ا

 لنظم التشغيل وتطبيقاتها. للمفاهيم الحديثة و المتطورة هادراكو توسيع  الطالب اعداد .1

و المكونات الماديةة مشاكل  نظم التشغيل و التي تتضمن  لمعالجة المشاكل واالخطاء التي تحدث فيلمعرفة األساسية تزويد الطالب با .2
 البرمجية للحاسب االلي.

 دارة الةذاكرة الرئيسةية للحاسةب االلةي والحديثةة الطةرق التحسين مستوى الطالب و اكسابه المهارات والقابليات العلميةة لفهةم  .3
والمتوافقةة مةع  ت مجةاالمختلةف الالمتةوفرة فةي الجةاهزة  الحديثةةو التطبيقةات دام البرمجيات استخ في تطوير إمكانية الطالب .4 .تحسين اداء نظام التشغيل المستخدم.

إدارة  و االساالي  الدديةاة  ا  برمجياا الفةي اسةتخدام المهارات  باإلضافة إلىالتشغيل المستخدمة في الحاسبات نظم 
 ) المعلوماا  اجهازة االدااال و االاارا  و إدارةالتا  تسااعد  ا  و اسةتخدام البرمجيةات تمكين الطالب مةن فهةم  .5 .وددة المعالجة المركزية

لملفاا  والمعالجاا  و االجهازة المشاكت  المتعلقاة بانظام الملفا  ( و كذلك استادام البرمجيا   ا  دال 

يو ر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم اصائص المقرر ومارجا  التعلم المتوقعة من الطال  تدقيقها 
المتادة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد دقق االستفادة القصوى من  رص 

 البرنامج.
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تطةوير مهةارات الطالةةب فةي اسةةتخدام سةرق و اسةاليب الحمايةةة و االمنيةة للبيانةةات و المعلومةات وكةذلك االجهةةزة الماديةة مةةن  .6 .الماتلفة    دالة ددوث عطل او الل  يها
 .العبث بهااالختراق او 

  

    

 وسرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

  االهداف المعرفية - أ

 بكافةو و مفاهيمها الحديثة و المتطورة نظم التشغيلو الخاصة ب معرفة الطالب للمعلومات العامة -1أ
 .انواعها     

 و استاداماتها    اجهزة الداسو   هم الطال  للتطور الداصل على أنظمة التشغيل الماتلفة -2أ
 .الدديةة.     

 و معالجة االخفاقات والمشاكل التي  هم العمليا  و العمليا  المتزامنة وعتقاتها بنظم التشغيل  -3أ
 .تحدث فيها      

 . واستادام الطرق و االسالي  المتادة لمعالجتها نظم التشغيلمشاكل االقفال     هم   -4أ
اختراقها و  هم استادام الطرق الدديةة و الفعالة لدماية االنظمة و المعلوما  و االجهزة من   -5أ

 سرقتها او تدميرها والعبث بها.
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 .و حمايتها التمييز بين المكونا  الماتلفة ألنظمة التشغيل –المعرفة مهارات   -1ب
 ومعالجة المشاكل الت  و طرق تنفيذها ستادام التجزئة و الصفدا     ادارة الذاكرة مهارات   -2ب

 .قد تددث  يها        
 الجهزة و المعلوماتلحماية و امن ا الحديثة طرقالوسائل و الفي استخدام  و كفائة عاليةمهارات   -3ب         

      .المادي والبرمجي  بنوعيها                 
    

 سرائق التعليم والتعلم   -ج  

 الشرح باستخدام ادوات العرض الحديثة المختلفة -1ج
 سريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -2ج
  .بنظم التشغيلاالضافية المتعلقة الحديثة و تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع  - 3ج
 الحديثةنظم التشغيل المستخدمة و خصوصا تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -4ج

 و االستنتاجتتطلب التفكير والتحليل   والتيمنها       
 مثل ماذا للطالب التي تحفز الذهن  التفكيرية على مجموعة من االسئلة خالل المحاضرات تركيزال -5ج

 من المادةوكيف ومتى ولماذا لمواضيع محددة        
    الماتبرعمليا العمل على أنظمة التشغيل   -6ج    

 بنظم التشغيل  ذا  العتقةالمقررة  الاوارزميا  الماتلفة ضمن المواضيع تنفيذ و تطبيق بعض  -7ج
  

 سرائق التقييم  -د    

 تقييم البرامج الماتبرية و مناقشة نتائجها  -1د
 االختبارات النظرية -2د
 التقارير والدراسات -3د
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 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4د
 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5د
 تقييم عرض الطلبة إلعمالهم  -6د

 االهداف الوجدانية والقيمية -هـ 
 اكتساب الطالب للمهارات العقلية و المعرفية و التحليلية و الفهمية -1هـ
 خالل التحليل و االستنتاجاكتساب الطالب للمهارات الشخصية و تحمل المسؤولية من  -2هـ
 .لنظم التشغيلتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالسار الفكري  -3هـ
  . تقديم عرض من كل طال  عن مساهمته    إتمام الواجبا  المسندة إليه و دوره    المشروع  -4هـ

 

 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التاهيلية المهارات  العامة و -و
 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن سريق االنترنيت   -1و
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2و
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3و
 بنية المقرر.11 و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4و

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 سريقة التقييم سريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  Deadlock 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  
Deadlock detection and 

prevention  

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  
Review of physical 

memory 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  
Memory management 

hardware 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  Memory protection 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  Cashing 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  Synchronization 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  Paging 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Segmentation 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Virtual memory 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري



 4الصفحة   
 

  

 البنية التحتية .11 

      الكتب المقررة المطلوبة -1

1 –Fundamentals of operating systems. By 

A.M. Lister and R.D. Eager. 5
th
 Ed. 

2 –Modern operating systems. ByA.S. 

Tanenbaum. 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2 

1. Discrete mathematical structures for  

    computer science by Bernard bKolman& 

Robert C. Busby 

 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
  )المجالت العلمية,التقارير,...(

1. Operating System Concepts. By Sil 

Berschtz and Galvin 

2. Operating Systems,  by Harvey M. Deitel, 

Paul J. Deitel, and David R. Choffnes. 

 

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
 االنترنت...

1.http://www.deitel.com/Books/Operating
Systems/ 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي12 

  والتعلم.اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 

12 3  Working sets  
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  Thrashing 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  Networking 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  File system security 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 1   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .314CORM 4/ منهجية بحث اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

في منهجية البحث العلمي وما هي الخطوات والطرق الواجب اتباعهاا ماق قبال الباحاث مقدمة أساسية  ان هذا المنهج االكاديمي هو
 -ويهدف المنهج الى: .التي تساعد في حل المشكلةخالل عملية بحثه لحل المشكلة قيد البحث مع االدوات والبرامج المتاحة 

الهمياة البحاث العلماي والطارق العلمياة لهدف المطلوب مق الطالاب لكاي يجتاان بنجااط متطلباات المقارر هاو إدراب الطالاب ا .1
 .المستخدة في انجان البحوث والبرامج المساعدة

 .العلمي البحث العلمي وكل اختصاص له طريقة في البحثإدراب الطالب ألنواع  .2

   في البحث العلمي وتعلميه اساسيات البحث العلمي واخالقيات البحث العلميزتطوير إمكانية الطالب  .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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11



 2الصفحة   
 

  

 

  االهداف المعرفية - أ

 البحث العلميمعرفة الطالب في مجال -1أ
 وانواع البحث العلميمعرفة طرائق -2أ
 الخطوات المتبعة في انجان البحوثيحدد الطالب  -3أ

  البحث العلمي وانواعهيعرف الطالب -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
         مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -الشرط باستخدام ادوات العرض الحديثة المختلفة -
 بالبحث العلميتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة    -
 تتطلب التفكير والتحليل   االنظمة الحديثة  والتيتكويق مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -
الطلب مق الطلبة مجموعة مق االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

  

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 طرائق التقييم      

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .لمنهج البحث العلميتمكيق الطلبة مق حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
   بطريقة علمية وعلى اسس علمية بحتة.تمكيق الطلبة مق حل المشاكل   -2ج

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي التاهيلية العامة والمهارات   -د 
.) 

 متابعة  التطور العلمي مق خالل االتصال بالجامعات العالمية عق طريق االنترنيت   -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2د
 مية داخل وخارج القطرالمشاركة في الورش والندوات العل -3د
 و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4د



 3الصفحة   
 

  

      الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12

• Research Methodology a step-by-step guide 

for beginners, Ranjit Kumar, 3rd edition, 

2011. 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2 
 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
املالحظات و التعليمات الواجب شرح 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  Meaning Of Research 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  
General Characteristics 

Of Research 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  Types Of Research 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  Research Problem 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  Problem Formulation 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  
High Impact Research 

Tools 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  Project Planning 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  Gantt Chart 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Research Ethics 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  
Writing the Literature 

Review 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  
Citation Management 

Tools 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  
Methods of Data 

Collection 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 تحريرياختبار شفهي او 

14 3  Research Report 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  
General Format Of 

Research Report 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري



 4الصفحة   
 

  

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
 االنترنت...

• Research Methodology - Methods and 

Techniques, C.R. Kothari, 3Sd edition,  2004. 

• Fundamental of Research Methodology and 

Statistics, Yogesh Kumar Singh, 2006. 

• How to do the Final Year Projects A practical 

Guideline for Computer Science and IT 

Students, Hossein Hassani, 2012. 

 

 تطوير المقرر الدراسي.خطة 13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثة علميةاالستفادة مق مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .302COSE 4/ هندسة برمجيات اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

لعمية بناء وتصميم البرامجيات والتي تتمثل باستتددام الهياكتل والنمتاوا وال ترت التتي مقدمة أساسية  ان هذا المنهج االكاديمي هو
 -ويهدف المنهج الى: .تتبع خ وات منظمة لبناء البرامج واالنظمة 

للدتوا  المنظمتة الواجتب اتباعهتا فتي بنتاء لهدف الم لوب من ال الب لكي يجتاز بنجاح مت لبات المقرر هو إدراك ال التب ا .1
 .البرامج

 و أهميتها. الموديالت وما تتضمنه من خ وات منهجية لناء البرامجإدراك ال الب ألنواع  .2

فتي الت بيتا العملتي المتوفرة في هذا المجال باإلضافة إلى المهارات التي يكتسبها  الموديالت ت وير إمكانية ال الب استددام  .3
 في بناء نظام يعتمد على هذه الموديالت

 

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.

 و رائا التعليم والتعلم والتقييم المقررمدرجات .11



 2الصفحة   
 

  

 

  االهداف المعرفية - أ

 هندسة البرمجيات وكيفية بناء البرامج معرفة ال الب في مجال -1أ
 الموديالت وكيفية استددامهامعرفة  رائا التعامل -2أ
 يحدد ال الب افضل موديل مع المشكلة قيد الحل -3أ

  الموديالت وخ واتهايعرف ال الب -4أ

 ال الب انواع الموديالت يسمى  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الداصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
         مهارات االستددام والت وير   - 3ب 

  رائا التعليم والتعلم      

  ريقة المحاضرة واستددام السبورة التفاعلية  -الشرح باستددام ادوات العرض الحديثة المدتلفة -
 و انظمتها بهندسة البرامجياتتزويد ال لبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة    -
 تت لب التفكير والتحليل   االنظمة الحديثة  والتيتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -
ال لب من ال لبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماوا وكيف ومتى ولماوا  -

 لمواضيع محددة 
  رت سببيةاع اء ال لبة واجبات بيتية تت لب تفسيرات واتية ب -

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلها واتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1  رائا التقييم      

 االهداف الوجدانية والقيمية -ا
 لبناء البرامجتمكين ال لبة من حل المشاكل المرتب ة باال ار الفكري  -1ا
 .من خالل اختيار افضل موديل  تمكين ال لبة من حل المشاكل -2ا
 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والت ور الشدصي التاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 
 متابعة  الت ور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن  ريا االنترنيت   -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارا الق ر ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارا الق ر -3د
 اع الداص.و مؤسسات الدولة وشركات الق الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4د



 3الصفحة   
 

  

      الكتب المقررة الم لوبة -1 البنية التحتية .12
 Software Engineering A Practitioners Approach 

By Roger’s.  Pressman, 7th
ed 

 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مدرجات التعلم 

 الم لوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

  ريقة التقييم  ريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  

Introduction to 

Software Engineering 

software crisis 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  
The Software Process 

 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  

Software Development 

Life Cycles 

 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  

software life cycle and 

process 

models(waterfall, 

increment, spiral,....etc) 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  prototyping 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  
software requirements 

elicitation 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  
structured design 

 

الكترونية محاضرة 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  

Requirements analysis 

modeling techniques 

 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  

design of reuse, design 

patterns 

 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  

Functional and non-

functional requirements 

 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  

fundamental design 

concepts and principles 

software architecture 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  
Unified Modeling 

Language (UML) 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  
Software implementation 

 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  
use of open source 

materials 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري



 4الصفحة   
 

  

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
 االنترنت...

 Software Engineering By Ian Sommerville, Ian 

Sommerville, 9thed 

 

 .خ ة ت وير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
  الحديثة علميةنتائج  البحوث الاالستفادة من مستجدات. 
 .ت بيا بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .311COWDP 4/ تصميم وبرمجة المواقع اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

في عملية تصميم الموقع االلكترونية وكيفية ارتابط المواقع من خالل الشبكة العنكبوتية  مقدمة أساسية ان هذا المنهج االكاديمي هو
وماهي اللغات البرمجيةة المسةتمدمة فةي بنةام المواقةع االلكترونيةة وتةاريخ تمورهةا ومةاهي المصةادر الواجةت توفرهةا ليةتم انسةام 

 -لمنهج الى:ويهدف ا .الموقع االلكتروني متمثلة بالبرامج والمعدات الضرورية

للغات البرمجة المستمدمة في بنةام المواقةع لهدف المملوب من المالت لكي يجتاز بنجاح متملبات المقرر هو إدراك المالت ا .1
 .وكيفية استمدامها والعمل عليها

 و أهميتها.المواقع وكيفية انشام كل موقع واالدوات الضرورية لبنائه إدراك المالت ألنواع  .2

فةي التمبيةا العلمةي تموير إمكانية المالت استمدام البرمجيات المتوفرة في هذا المجال باإلضافة إلى المهارات التي يكتسةبها  .3
    .الخفي انشام موقع

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.

 وطرائا التعليم والتعلم والتقييم المقررممرجات .11



 2الصفحة   
 

  

 

  االهداف المعرفية - أ

 تصميم المواقعمعرفة المالت في مجال -1أ
 مع اللغات المتاحة وكيفية اختيار االفضلمعرفة طرائا التعامل -2أ
 المصائص لكل موقع قبل االنشاميحدد المالت اهم  -3أ

 كل االدوات والبرامج المستمدمة في انشام المواقعيعرف -4أ

 في تشغيل الموقعيسمى اجزام المنظومات الماصة  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الماصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      مهارات االستمدام والتموير   - 3ب 

 طرائا التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستمدام السبورة التفاعلية  -الشرح باستمدام ادوات العرض الحديثة الممتلفة -
 و انظمتها بتصميم المواقعتزويد الملبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة    -
 تتملت التفكير والتحليل   االنظمة الحديثة  والتيتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -
ذا الملت من الملبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولما -

 لمواضيع محددة 
 اعمام الملبة واجبات بيتية تتملت تفسيرات ذاتية بمرق سببية -

 

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 طرائا التقييم      

 والقيميةاالهداف الوجدانية  -ج
 .لتصميم الموقعتمكين الملبة من حل المشاكل المرتبمة باالطار الفكري  -1ج
 ممتلفة.لتمبيقات  مواقع االلكترونيةبنام تمكين الملبة من حل المشاكل  في  -2ج

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتمور الشمصي التاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 

 متابعة  التمور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريا االنترنيت   -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القمر ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القمر -3د
 وشركات القماع الماص.و مؤسسات الدولة الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4د



 3الصفحة   
 

  

      الكتت المقررة المملوبة -1 البنية التحتية .12
 Learning Web Design 4th Edition, by Jennifer 

Niederst Robbins, 2012 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2 
 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
ممرجات التعلم 

 المملوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 دراسة املادةلتحقيق افضل اداء من 

محاضرة الكترونية 
باستمدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  
Introduction to Internet 

and Web Technologies 

محاضرة الكترونية 
باستمدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  

what is HTTP and 

HTTPs, and Cookies 

and Sessions Forms 

محاضرة الكترونية 
باستمدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  web site construction 
محاضرة الكترونية 

باستمدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  Learning HTML 
محاضرة الكترونية 

باستمدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  XHTML 
محاضرة الكترونية 

باستمدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  Hyper link 
محاضرة الكترونية 

باستمدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  
Design table. image, 

form. etc 

محاضرة الكترونية 
باستمدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  Client and Server 
محاضرة الكترونية 

باستمدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  
Web Development and 

Design  

محاضرة الكترونية 
باستمدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  User Interface 
محاضرة الكترونية 

باستمدام محرر 
 مايكروسوفت

 او تحريري اختبار شفهي

12 3  Web Site Maintenance 
محاضرة الكترونية 

باستمدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  
Internet Hardware & 

Software 

محاضرة الكترونية 
باستمدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  CSS 
محاضرة الكترونية 

باستمدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  Javascript 
محاضرة الكترونية 

باستمدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري



 4الصفحة   
 

  

الكتت والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
 االنترنت...

 An Introduction to Web Design and 

Programming, Paul Wang and Sanda Katila, 

2003 

 Beginning Web Programming with HTML, 

XHTML, and CSS, Second Edition, Jon Duckett, 

2008 

 

 .خمة تموير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تمبيا بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كتت مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 قررأهداف الم .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .412COEC 4/ أحتساب تطوري اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

العناصار الرييساية  . الطالا  ساوف ياتعلملاتعلم ممعرفاة خواريمياات البحاج الجينياةمقدماة أساساية ل ان هذا المنهج االكااديمي هاو
كاألختياار مالترمياز خطاوات الخواريمياة الجينياة  مكاذل  ؛أنواع الخواريمياات الجينياة، نظرية التطورمثل  ،لخواريمية الجينيةل

 -ميهدف المنهج الى: .فرة الوراثيةماألختيار مالتزامج مالط

م أهميااة خواريميااة البحااج الجينيااة لهاادف المطلااوب ماال الطالاا  لكااي يجتاااي تنجااار متطلبااات المقاارر هااو إدرا  الطالاا  لا .1
 دخل فيها هذا الحقل.تاستخدامها تاإلضافة إلى المجاالت التطبيقية التي 

 .طرق البحج مأنواعهاإدرا  الطال  ألنواع ا .2

مجال  الررمجاة ية الطال  استخدام البرمجيات المتوفرة في هذا المجال تاإلضافة إلى المهارات التاي يكتسابها فاي تطوير إمكان .3
 .الجينية والريلضيلت الجينية

    
 

 

 

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.

 مطرايق التعليم مالتعلم مالتقييم المقررمخرجات .11



 2الصفحة   
 

  

  االهداف المعرفية - أ

 الذكاء مانواعهمعرفة الطال  في مجال -1أ
 الخواريمية الجينيةة طرايق التعامل مع معرف-2أ
 طوات للخواريمية الجينيةيحدد الطال  اهم الخ -3أ

  هارات جديدة مأحتساب تطورييعرف الطال  م-4أ

 ميقارن النظرية الجينية البايولوجية مالخواريمية الجينيةيسمى  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة تالمقرر  -ب 
 التذكر-فة المعرمهارات  – 1ب
 تحليل التذكير مالمهارات   - 2ب
      مهارات االستخدام مالتطوير   - 3ب 
     -4ب

 طرايق التعليم مالتعلم      

 طريقة المحاضرة ماستخدام السبورة التفاعلية  -الشرر تاستخدام ادمات العرض الحديثة المختلفة -
 انظمتها األحتساب التطوري متالمتعلقة  تزميد الطلبة  تاالساسيات مالمواضيع االضافية   -
 تتطل  التفكير مالتحليل   االنظمة الحديثة  مالتيتكويل مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -
الطل  مل الطلبة مجموعة مل االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا مكيف ممتى ملماذا  -

 لمواضيع محددة 
 تيتية تتطل  تفسيرات ذاتية تطرق سببيةاعطاء الطلبة ماجبات  -
  

 

 تيتيةدرجات محددة تواجبات  - 5 امتحانات يومية تاسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير مالدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 طرايق التقييم      

 االهداف الوجدانية مالقيمية -ج
 لألحتساب التطوريل المرتبطة تاالطار الفكري تمكيل الطلبة مل حل المشاك -1ج
 مختلفة.تحج جينية تناء انظمة تمكيل الطلبة مل حل المشاكل  في  -2ج
 -3ج
   -4ج

 

 
 
 

 
 
 
 



 3الصفحة   
 

  

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة تقاتلية التوظيف مالتطور الشخصي التاهيلية المهارات  العامة م -د 
.) 
 متاتعة  التطور العلمي مل خالل االتصال تالجامعات العالمية عل طريق االنترنيت   -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل مخارج القطر ا -2د
 المشاركة في الورش مالندمات العلمية داخل مخارج القطر -3د
 اع الخاص.م مؤسسات الدملة مشركات القطالزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4د



 4الصفحة   
 

  

 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw Hill      الكت  المقررة المطلوتة -1 البنية التحتية .12

Press, 1997 2- )المراجع الرييسية )المصادر 
 

الكت  مالمراجع التي يوصي تها  - أ
   )المجالت العلمية،التقارير،...(

 تنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوتة

اسم الوحدة / أم 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  
Evolutionary 

Computation 

Introduction 

محاضرة الكترمنية 
تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري

2 3  
Biological Evolutionary 

theory 
محاضرة الكترمنية 
تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري

3 3  
Genetic Algorithms 

Types 

محاضرة الكترمنية 
تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري

4 3  
Seeding the population 

and Encoding 
محاضرة الكترمنية 
تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 ر شفهي ام تحريرياختبا

5 3  
Selection  محاضرة الكترمنية

تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري

6 3  
Selection Types  محاضرة الكترمنية

تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري

7 3  
Crossover  محاضرة الكترمنية

تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 تحريرياختبار شفهي ام 

8 3  
Crossover Types  محاضرة الكترمنية

تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري

9 3  
Mutation  محاضرة الكترمنية

تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري

11 3  
Mutation Types  محاضرة الكترمنية

تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 ياختبار شفهي ام تحرير

11 3  
Complete Example  محاضرة الكترمنية

تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري

12 3  TSP using Genetic 
محاضرة الكترمنية 
تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري

13 3  Routing using genetic 
محاضرة الكترمنية 
تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 شفهي ام تحريري اختبار

14 3  
4 Queen puzzle using 

genetic  

محاضرة الكترمنية 
تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري

15 3  Genetic tutorial  
محاضرة الكترمنية 
تاستخدام محرر 
 مايكرمسوفت

 اختبار شفهي ام تحريري



 5الصفحة   
 

  

المراجع االلكترمنية،مواقع  - ب
 االنترنت...

1- Fundamentals of genetic algorithms: 

Architecture, Algorithms, and Applications, 

LaureneFausett, 2002. 

2- Practical Genetic Algorithms, Randy L. 

Haupt, 2004 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام تكل ما هو مستحدث مجديد في استراتيجيات التعليم مالتعلم 

 الحديثة علميةاالستفادة مل مستجدات نتايج  البحوث ال. 

 ت التدريس الحديثة.تطبيق تعض استراتيجيا 

 توسيع مفردات المنهج. 

 ادخال كت  مصدرية ممنهجية حديثة. 

 اعداد مرش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 نظري  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 داخل القاعة أشكال الحضور المتاحة .202COCT1 4النظرية االحتسابية /  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

تعليم الطالب المفاهيم االساسية لمادة النظرية االحتسابية التي تدخل في تصميم البرمجيات واستخدامها في التطبيقات 
 المختلفة

 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 2الصفحة   
 

  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

 االهداف المعرفية - أ

 المفاهيم االساسية لمادة النظرية االحتسابية-1أ
 -2أ
 -3أ
 -4أ

 -5أ

   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 – 1ب
 – 2ب
 – 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات
 الشرح باستخدام ادوات العرض

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية
 مشاركات يومية
 امتحانات فصلية

 امتحان نهائي

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 بين الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
 تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل المناقشات اليومية-2ج
 -3ج
   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقييم    

 
 
 
 



 3الصفحة   
 

  

 الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12 

1 -Introduction to automata theory languages and 

computation , Jon E , Hopcraft 1979. 

2-Elements of the Computation , Harry R . Lewis , 1981. 

3-Introduction to computer theory Daniel L .K .1986 . 2- )المراجع الرئيسية )المصادر 
 

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

 المشاركة في المؤتمرات العالمية-1د
 نشر البحوث-2د
 المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د

 المقرربنية .11

 الساعات األسبوع

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2  Set notation 
باستخدام   شرح المحاضرة

 السبورة و عارض البيانات

امتحانات يومية وواجبات 
بيتية باالضافة الى 
 االمتحانات الشهرية

2 3  Regular Expression 
باستخدام   المحاضرةشرح 

 = السبورة و عارض البيانات

3 3  Regular Expression 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات

4 3  Finite Automata 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات

5 3  Finite Automata DFA 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات

6 3  
Finite Automata NF and 

NF with λ-moves 

باستخدام   شرح المحاضرة
 = السبورة و عارض البيانات

7 3  Kleene’s theorem 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات

8 3  Kleene’s theorem 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات

9 3  Kleene’s theorem 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات

11 3  Introduction to Grammar 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات

11 3  Regular Grammar 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات

12 3  
Context – sensitive 

grammar 

باستخدام   شرح المحاضرة
 = السبورة و عارض البيانات

13 3  Context – free grammar 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات

14 3  Context – free grammar 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات

15 3  Context – free grammar 
باستخدام   شرح المحاضرة

 = السبورة و عارض البيانات



 4الصفحة   
 

  

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
  )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 الدراسي.خطة تطوير المقرر 13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 هداف المقررأ .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع عملي 2نظري   +    2   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 الزامي أشكال الحضور المتاحة .201COBD1 4/ اساسيات قواعد البيانات اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

 مفاهيم وتقنيات لتصميم قواعد البيانات )النظرية والتطبيق( تعلم
برجمة   حملة عامة عن نظم قواعد البيانات، نظم إدارة قواعد البيانات، وعالقة الكيان النموذجي،

SQL ، حتديد خمطط العالقةاملفاهيمتصميم ، 

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

  

 علم والتقييموطرائق التعليم والت المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

 لقواعد البيانات.تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم  -1أ
 لبناء برامجيات قواعد البيانات المختلفة.تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم  -2أ
  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -
 الشرح والتوضيح     -
 بناء انظمة قواعد بيانات مختلفة من قبل الطالب في المحتبر -
 بتطبيقات قواعد البيانات المختلفةباالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة   تزويد الطلبة   -
تتطلب التفكير   انظمة قواعد البياناتر والتيتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -

 والتحليل 
اذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولم -

 لمواضيع محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

 
 
 

 طرائق التقييم      

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -
 
 

 نية والقيميةاالهداف الوجدا -ج
 قواعد البيانات.تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري ل -1ج
 بناء انظمة قواعد البيانات المختلفة.تمكين الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
 -3ج
   -4ج



 3الصفحة   
 

  

 

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

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت   -
 المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر  -
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -
 و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.زيارات الميدانية في المشاريع الصناعية ال -



 4الصفحة   
 

  

 البنية التحتية .12

      لمقررة المطلوبةالكتب ا -1

2- Raghu Ramakrishnan , Johannes Gehrke, "Database 

Management Systems", 3rd Edition, McGraw Hill, 

2003. 

3- S. Sumathi, S. Esakkirajan, "Fundamentals of 

Relational Database Management Systems", Springer, 

2007. 

 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2  

Database System 

Concepts 

 

  

2 2  

Database Architecture 

 

 

  3 2  Data Independence   4 2  
Database system life 

cycle 
  5 2  

The Entity Relationship 

Data Model   6 2  
Relational Integrity 

   7 2  
Conceptual Design with 

the ER Model   8 2  
ER Model examples 

   9 2  

Mapping from ER 

Diagrams to Relational 

Model 
  

11 2  

The Relational Data 

Model 

 

  11 2  
SQL and DBMS 

Functionality 
  12 2  

Constraints and Keys 

   13 2  
Defining a Relation 

Schema in SQL   14 2  
Queries and Updates in 

SQL   15 2  
Relational Algebra 

Syntax and Semantics   



 5الصفحة   
 

  

 المراجع الرئيسية )المصادر( -4
 

لكتب والمراجع التي يوصي بها ا - أ
  )المجالت العلمية,التقارير,...(

 : David M. Kroenke, David J. Auer. “Database processing - ب

fundamentals, design, and implementation.”—Edtion 12, 

Pearson Education, Prentice Hall. 2012.  
 :Joyce, C. and Joan, L. (2010), ‘Microsoft Access 2010 - ت

Step by Step’, Microsoft Press, Online Training Solutions, 

Inc.’ 

 

المراجع االلكترونية,مواقع  - ث
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 

 ديثةالح علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 

 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر.8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .108COPS 4/ االحتمالية واالحصاء  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

 

 الطالا  ساوف ياتعلملمبااد  االحتمااالت فاي المسات دمة فاي االتصااالت والحاساوب  مقدمة أساسية  ان هذا المنهج االكاديمي هو

 القارارات وات اا  الفرضايات   الطبيعاي التوزيا    االحتمالياة التوزيعااتمثال   فاي االحتمااالت واالحصااء العناصار الرييساية 

 -ويهدف المنهج الى: .واالنحدار باطاالرت   االحصايية

و أهمياة اسات دامها  فهم االساسيات في نظاام االحتمااالت لهدف المطلوب من الطال  لكي يجتاز بنجاح متطلبات المقرر هو ا .1
 باإلضافة إلى المجاالت التطبيقية التي يدخل فيها هذا الحقل.

 االحتمالية التوزيعات إدراك الطال  ألنواع .2

 االحصايية القرارات وات ا  لحل وتمثيل الفرضياتتطوير الطال   .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.

 وطرايق التعليم والتعلم والتقييم المقررم رجات .11



 2الصفحة   
 

  

  االهداف المعرفية - أ

 االحتماالت واالحصاء معرفة الطال  في مجال -1أ
 االحتمالية التوزيعات ألنواع معرفة -2أ .4

 عات االحتمالية االساسية لكل من التوزي يحدد الطال  اهم ال صايص -2أ

 معرفة الطال  الساسيات االحصاء وكيفية االستفادة من هذا المقرر -3أ

   

  االهداف المهاراتية ال اصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      مهارات االست دام والتطوير   - 3ب 
     -4ب

 لم طرايق التعليم والتع     

 طريقة المحاضرة واست دام السبورة التفاعلية  -الشرح باست دام ادوات العرض الحديثة الم تلفة -
 طرق توزيعهاو  االحتمالية واالحصاء تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضي  االضافية المتعلقة    -
 تتطل  التفكير والتحليل   االنظمة الحديثة  والتيتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -
الطل  من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ما ا وكيف ومتى ولما ا  -

 لمواضي  محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطل  تفسيرات  اتية بطرق سببية -

  
 

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلها  اتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 طرايق التقييم      

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .في االحتماالت واالحصاءتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
 م تلفة.يقات لتطب باست دام االحتماالت تمكين الطلبة من حل المشاكل   -2ج
 -3ج
   -4ج

 

 
 
 

 
 
 
 



 3الصفحة   
 

  

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الش صي التاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 
 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت   -1د
 وخارج القطر لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3د
 و مؤسسات الدولة وشركات القطاع ال اص.الزيارات الميدانية في المشاري  الصناعية  -4د



 4الصفحة   
 

  

      الكت  المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12
" Theory and Problems of Probability, Random 

Variables, and Random Processes ", by Hwei P. 

Hsu, Ph.D.  2- )المراج  الرييسية )المصادر 
 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
م رجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  Basic probability 
 محاضرة الكترونية
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  Finite Probability Space 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  Probability Measure  
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  Venn diagrams ,Events 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  Conditional Probability  
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  Independence  
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  Bayes Theorm 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  Random Variables  
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Integer Random Variables 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 يرياختبار شفهي او تحر

11 3  Expectation 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  

Discrete Probability 

Distribution 
 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  

 

Permutations 

And Combinations 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 ر شفهي او تحريرياختبا

14 3  Binomial distribution 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  Law of Large Numbers  
رونية محاضرة الكت

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

https://www.khanacademy.org/math/probability/probability-and-combinatorics-topic/permutations
https://www.khanacademy.org/math/probability/probability-and-combinatorics-topic/permutations
https://www.khanacademy.org/math/probability/probability-and-combinatorics-topic/combinations-combinatorics
https://www.khanacademy.org/math/probability/random-variables-topic/binomial-distribution
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يوصي بها الكت  والمراج  التي  - أ
   )المجالت العلمية التقارير ...(

المراج  االلكترونية مواق   - ب
 االنترنت...

1. Prasanna Sahoo, “PROBABILITY AND 

MATHEMATIC AL STATISTICS” 
 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 

  الحديثة علميةنتايج  البحوث الاالستفادة من مستجدات. 

 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسي  مفردات المنهج. 

 ادخال كت  مصدرية ومنهجية حديثة. 

 اعداد ورش عمل مستقبلية. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 عملي لكل اسبوع 3نظري +  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 الزامي أشكال الحضور المتاحة .205COOOP 4/ البرمجة الشيئية اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

تهدف الى اعداد الطالب كمبرمج والتعرف على الخصائص التي تتميز بها البرامج الكفوءة 
واستخدام ميزات البرمجة الشيئية فضال عن ما هو مستخدم في لغات البرمجة المهيكلة. 

 في الجانب العملي من المادة كتطبيق لمفردات المادة النظرية ++Cواستخدام لغة
 

 

 

 

 

 

 

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

 استخدام ميزات البرمجة الشيئية -1أ

 ++Cاستخدام لغة -2أ
  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      ستخدام والتوويرمهارات اال   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية وعملية
 

 طرائق التقييم      

 
 امتحانات دورية نظرية وعملية

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .للبرمجة الشيئيةتمكين الولبة من حل المشاكل المرتبوة باالطار الفكري  -1ج
 .المختلفة التي تبنى باستخدام البرمجة الشيئية نظمةاالبناء اكل  في تمكين الولبة من حل المش -2ج
 -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 متابعة  التوور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت   -
 المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القور  -
 ات العلمية داخل وخارج القورالمشاركة في الورش والندو -

 و مؤسسات الدولة وشركات القواع الخاص.الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتوور التاهيلية المهارات  العامة و -د 
 الشخصي(.

 ل بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت  متابعة  التوور العلمي من خالل االتصا --1د
 المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القور --2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القور --3د
 و مؤسسات الدولة وشركات القواع الخاص.الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -   -4د
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 ++Programming in C      الكتب المقررة المولوبة -1 البنية التحتية .12

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1) Bjare Strrooustrup, “Object Oriented Programming with 

C++”, Addison-Wesley Publication. 

2) Prof.Oqeili Saleh and others, “Mastering C++”, Dar Al- 

Shorok,Amman-Jordan. 

3) Sharam Hekmat, “C++ Essentials”. 

 الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ

 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المولوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2  Principles of 

programming 
  شرح المحاضرة

باستخدام السبورة و 
عارض البيانات 

باالضافة الى التوبيق 
 العملي في المختبر

امتحانات يومية 
وواجبات بيتية 
باالضافة الى 

 Principles of  2 2 حانات الشهريةاالمت

procedural 

programming 

= = 3 2  Functions in C++ = = 4 2  Pointers in C++ = = 5 2  Principles of 

OOP,benefits of OOP 
= = 6 2  Basic concepts of OOP = = 7 2  Objects, classes 

(declarations and 

manipulation) 

= = 8 2  Data abstraction, 

encapsolation 
= = 9 2  Message 

communication and 

dynamic binding 

= = 11 2  Members(functions 

and data) access 

modes 

= = 11 2  Objects as function 

arguments 
= = 12 2  Returning objects = = 13 2  Arrays of objects 

(declaration, 

initialization, 

processing) 

= = 

14 2  Constructors,function 

overloading 
= = 15 2  destructors = = 
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  )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خوة تووير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 

 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 

 .توبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .403COSC1 4/ امنية بيانات اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

المبذذاديا ايساسذذية للم ذذاير التذذي تالذذدد امنيذذة . الطالذذس سذذوف يتعلممنية البيانذذاتواساسذذياتاان هذذذا المذذنالك ايكذذاديمي هومقدمذذة 
كيفيذذة القيذذام بحمايذذة البيانذذات باسذذت دام الطذذر  ومذذت  ذذم  والتاعذذس بالمعلومذذاتالحاسذذوب مذذت اختراقذذات وتطفذذل ومحاولذذة سذذرقة 

 -ويالدف المنالك الى: .ال اصة بتشفير البيانات

 .ايخترا  والتطفلطر  لالدف المطلوب مت الطالس لكي يجتاز بنجاح متطلبات المقرر هو إدراك الطالس لا .1

 .خوارزميات التشفيرلكيفية حماية المعلومات باست دام إدراك الطالس  .2

 .لكيفية حماية حاسوبه وحماية المعلومات الم زونة والمنقولةتطوير إمكانية الطالس  .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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 ويرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررم رجات .11

 ايهداف المعرفية - أ

 بامنية الحاسوبمعرفة الطالس -1أ
 الطالس بامنية البيانات وامنية الشبكاتمعرفة -2أ

 القيام بتشفير البيانات الم زونة والمرسلةاهمية يعرف الطالس -3أ

 ايهداف المالاراتية ال اصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مالارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمالارات   - 2ب
 مالارات ايست دام والتطوير   - 3ب 
     -4ب

 يرائق التعليم والتعلم      

 يريقة المحاضرة واست دام السبورة التفاعلية  -العرض الحديثة الم تلفةالشرح باست دام ادوات  -
 بالتحليل العددي و خوارزمياتهتزويد الطلبة  بايساسيات والمواضيع ايضافية المتعلقة    -
 تتطلس التفكير والتحليل   اينظمة الحديثة  والتيتكويت مجموعات نقاشية خال المحاضرات لمناقشة  -
الطلس مت الطلبة مجموعة مت ايسئلة التفكيرية خال المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 
 اعطاا الطلبة واجبات بيتية تتطلس تفسيرات ذاتية بطر  سببية -
 
 

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلالا ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 ايختبارات النظرية -2 ايختبارات العملية -1 يرائق التقييم      

 ايهداف الوجدانية والقيمية -ج
معرفة انواع ايختراقات والم اير التي تتعرض لالا شبكة الحواسيس تمكيت الطلبة مت  -1ج

 .والمعلومات الم زونة والمنقولة
 الم تلفة.معرفى ير  التشفير بانواعالا تمكيت الطلبة مت  -2ج
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المنقولة ) المالارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الش صي التاهيلية المالارات  العامة و -د 
.) 
 متابعة  التطور العلمي مت خال ايتصال بالجامعات العالمية عت يريق اينترنيت  -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-3د
 و مؤسسات الدولة وشركات القطاع ال اص.الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية -4د
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 المراجع الرئيسية )المصادر( -Secure computer and network 2 الكتس المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12
 

الكتس والمراجع التي يوصي بالا  - أ
  )المجات العلمية,التقارير,...(

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
م رجات 
 التعلم المطلوبة

 يريقة التقييم يريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3  
Introduction to computing 

system 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

2 3  
Kinds of breaches  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

3 3  
Attacks  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 تحريرياختبار شفالي او 

4 3  
Methods of defense  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

5 3  
Cryptographic techniques  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

6 3  
Ceaser cipher  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

7 3  
Multiplicative cipher  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

8 3  
Keyword mixed cipher  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

9 3  
Transposed keyword mixed 

cipher 

الكترونية محاضرة 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

11 3  
Homophonic substitution 

cipher 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

11 3  
Vegene’r cipher  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

12 3  
Bearfut cipher  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

13 3  
Columnar cipher  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

14 3  
Play fair  cipher  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

15 3  
Hill cipher  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري
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ايلكترونية,مواقع المراجع  - ب
 اينترنت...

Cryptography and Network Security 

Principles and Practices 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثةعلميةايستفادة مت مستجدات نتائك  البحوث ال. 
  التدريس الحديثة.تطبيق بعض استراتيجيات 

 توسيع مفردات المنالك. 
 ادخال كتس مصدرية ومنالجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .410COSC2 4/ امنية بيانات اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

المبذذاديا ايساسذذية للم ذذاير التذذي تالذذدد امنيذذة . الطالذذس سذذوف يتعلممنية البيانذذاتواساسذذياتاان هذذذا المذذنالك ايكذذاديمي هومقدمذذة 
كيفيذذة القيذذام بحمايذذة البيانذذات باسذذت دام الطذذر  ومذذت  ذذم  والتاعذذس بالمعلومذذاتالحاسذذوب مذذت اختراقذذات وتطفذذل ومحاولذذة سذذرقة 

 -ويالدف المنالك الى: .ال اصة بتشفير البيانات

 .ايخترا  والتطفلطر  لالدف المطلوب مت الطالس لكي يجتاز بنجاح متطلبات المقرر هو إدراك الطالس لا .1

 .خوارزميات التشفيرلكيفية حماية المعلومات باست دام إدراك الطالس  .2

 .لكيفية حماية حاسوبه وحماية المعلومات الم زونة والمنقولةتطوير إمكانية الطالس  .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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 ويرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررم رجات .11

 ايهداف المعرفية - أ

 بامنية الحاسوبمعرفة الطالس -1أ
 الطالس بامنية البيانات وامنية الشبكاتمعرفة -2أ

 القيام بتشفير البيانات الم زونة والمرسلةاهمية يعرف الطالس -3أ

 ايهداف المالاراتية ال اصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مالارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمالارات   - 2ب
 مالارات ايست دام والتطوير   - 3ب 
     -4ب

 يرائق التعليم والتعلم      

 يريقة المحاضرة واست دام السبورة التفاعلية  -العرض الحديثة الم تلفةالشرح باست دام ادوات  -
 بالتحليل العددي و خوارزمياتهتزويد الطلبة  بايساسيات والمواضيع ايضافية المتعلقة    -
 تتطلس التفكير والتحليل   اينظمة الحديثة  والتيتكويت مجموعات نقاشية خال المحاضرات لمناقشة  -
الطلس مت الطلبة مجموعة مت ايسئلة التفكيرية خال المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 
 اعطاا الطلبة واجبات بيتية تتطلس تفسيرات ذاتية بطر  سببية -
 
 

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلالا ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 ايختبارات النظرية -2 ايختبارات العملية -1 يرائق التقييم      

 ايهداف الوجدانية والقيمية -ج
معرفة انواع ايختراقات والم اير التي تتعرض لالا شبكة الحواسيس تمكيت الطلبة مت  -1ج

 .والمعلومات الم زونة والمنقولة
 الم تلفة.معرفى ير  التشفير بانواعالا تمكيت الطلبة مت  -2ج
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المنقولة ) المالارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الش صي التاهيلية المالارات  العامة و -د 
.) 
 متابعة  التطور العلمي مت خال ايتصال بالجامعات العالمية عت يريق اينترنيت  -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-3د
 و مؤسسات الدولة وشركات القطاع ال اص.الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية -4د
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 المراجع الرئيسية )المصادر( -Secure computer and network 2 الكتس المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12
 

الكتس والمراجع التي يوصي بالا  - أ
  )المجات العلمية,التقارير,...(

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
م رجات 
 التعلم المطلوبة

 يريقة التقييم يريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3  
One time pad  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

2 3  
DES  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

3 3  
Create 16 sub keys  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

4 3  
Encode each 64 bit block of data  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

5 3  
DES mode operation  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

6 3  
The decryption process  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 تحريرياختبار شفالي او 

7 3  
Weakness of DES  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

8 3  
Modular arithmetic  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

9 3  
Number theory  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 او تحريرياختبار شفالي 

11 3  
Knapsack algorithm  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

11 3  
RSA  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

12 3  
Diff Halman  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 تحريرياختبار شفالي او 

13 3  
Knapsack  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

14 3  
Authentication  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفالي او تحريري

15 3  
Stream cipher  محاضرة الكترونية

باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 تحريرياختبار شفالي او 



 5الصفحة   
 

  

المراجع ايلكترونية,مواقع  - ب
 اينترنت...

Cryptography and Network Security 

Principles and Practices 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثةعلميةايستفادة مت مستجدات نتائك  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنالك. 
 ادخال كتس مصدرية ومنالجية حديثة. 
 ورش عمل مستقبلية اعداد. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 مقررأهداف ال .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .412COEC 4/ منية الشبكاتأ اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

ألمنيةة الشةبكات وصةور  العناصر الرئيسية  . الطالب سوف يتعلمأمنية الشبكاتمعرفة لمقدمة أساسية  ان هذا المنهج االكاديمي هو
ومختلةف أنةوع أنةواع ورةرا الحمايةة عبةر الةوب  وكةذل  ؛هجةوم المحتمةل أنةواع المثةل  ،عامة وأمنية األنترنيت وصور  خاصةة 

 -ويهدف المنهج الى: .نترنيت وماهي أمنية الجلسات خوارزميات التشفير عبر األ

و أهميةة اسةتخدامها  مبادئ امنية الشةبكات لهدف المطلوب من الطالب لكي يجتاز ونجاح متطلبات المقرر هو إدراك الطالب لا .1
 دخل فيها هذا الحقل.تواإلضافة إلى المجاالت التطبيقية التي عبر األنترنيت 

 .البحث وأنواعهاررا إدراك الطالب ألنواع ا .2

مجال  الررمجاة  تطوير إمكانية الطالب استخدام البرمجيات المتوفر  في هذا المجال واإلضافة إلى المهارات التةي يكتسةبها فةي  .3
 .لتشفيريةوالريلضيلت ا

    
 

 

 

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.

 وررائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11
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  االهداف المعرفية - أ

 اوانواعه شبكاتالمعرفة الطالب في مجال -1أ
 مخارر عبر األنترنيتالمعرفة ررائق التعامل مع -2أ
 األمنية والحمايةطوات يحدد الطالب اهم الخ -3أ

  خوارزميات جديد هارات جديد  ويعرف الطالب م-4أ

 تشفير في الحاسوب وعبر الشبكةويقارن اليسمى  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة والمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة هارات م – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 
     -4ب

 ررائق التعليم والتعلم      

 رريقة المحاضر  واستخدام السبور  التفاعلية  -الشرح واستخدام ادوات العرض الحديثة المختلفة -
 انظمتها األحتساب التطوري وويع االضافية المتعلقة تزويد الطلبة  واالساسيات والمواض   -
 تتطلب التفكير والتحليل   االنظمة الحديثة  والتيتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محدد  
 لبة واجبات ويتية تتطلب تفسيرات ذاتية وطرا سببيةاعطاء الط -
  

 

 ويتيةدرجات محدد  وواجبات  - 5 امتحانات يومية واسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 ررائق التقييم      

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 مشاكل األمنية عبر األنترنيتلن حل المشاكل المرتبطة واالرار الفكري تمكين الطلبة م -1ج
 .تشفير متطور وناء انظمة تمكين الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
 -3ج
   -4ج
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة وقاولية التوظيف والتطور الشخصي التاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 
 وعة  التطور العلمي من خالل االتصال والجامعات العالمية عن رريق االنترنيت  متا -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3د
 اع الخاص.و مؤسسات الدولة وشركات القطالزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4د
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 Cryptography and network security, 5th      الكتب المقرر  المطلووة -1 البنية التحتية .12

Edition, William Stallings, 2011 

 ونية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلووة

اسم الوحد  / أو 
 الموضوع

 رريقة التقييم رريقة التعليم

1 3  
the basics of 

the Internet 

security 

محاضر  الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  

exploring the 

attacks 

techniques that 

can be used by 

attackers  

محاضر  الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  
 the ways of 

defense.   
محاضر  الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  

 Control 

hijacking 

attacks  

محاضر  الكترونية 
محرر  واستخدام

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  

Exploitation 

techniques and 

fuzzying;  
 

محاضر  الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  
Secure system design   محاضر  الكترونية

واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  
access control  محاضر  الكترونية

واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  

 protection Tools for 

writing robust 

application code 

محاضر  الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  
 web security models a  محاضر  الكترونية

واستخدام محرر 
 يكروسوفتما

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  
User authentication   محاضر  الكترونية

واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  
 session management  محاضر  الكترونية

واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  
Cross-Site Attacks; 

SQL Injection Attacks;  

محاضر  الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  What is SSL;  
محاضر  الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  
What is HTTPS, how it 

works, its pitfalls;  

محاضر  الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 ر شفهي او تحريرياختبا

15 3  

What is certificates, where 

it can be used and how can 

created;  

محاضر  الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري



 5الصفحة   
 

  

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي وها  - أ
  )المجالت العلمية،التقارير،...(

Network security and management , 

Wikipedia , 2014 

المراجع االلكترونية،مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم. اإللمام وكل ما هو مستحدث 

 الحديثة علميةاالستفاد  من مستجدات نتائج  البحوث ال. 

 .تطبيق وعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 

 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 في االسبوع  ساعات 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .OPT6 4/ برمجة النظام اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1 

 تهدف هذه المادة 
انواع اجلدولة يف نظم  األسس العملية لربجمة أنظمة التشغيل بدءا من عملية إقالع النظام بشكل مفصل. باإلضافة اىل توضيحلبيان 

 الشفرة املصدرية لكل جزئية يف النظام ، وكحالة دراسية مت تطبيق املفاهيم على نظام تشغيل التشغيل وكذلك
 

 

 

 

 

 

 

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

 تعريف نظم التشغيل وانواعها-1أ
 انواع الجدولة في نظم التشغيل يسمي -2أ
 BIOS and Booting Process تعريف  -3أ        

  Assembler  , Compiler, Loader, Linker  يعرف الطالب -4أ
 Software Interrupts and API بيان -5أ        

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  -1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      االستخدام والتطويرمهارات    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 العروض التقديمية( المحاضرة المطورة( 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 استخدام التقنيات التعليمية )الفيديو التعليمي(

 طرائق التقييم      

 بحوث وأوراق عمل وتقارير ( –) أسئلة شفهية  تقويم بنائي 
 ملف إنجاز الطالب ( –) االختبارات التحريرية  تقويم نهائي

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 بين الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
 تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل المناقشات اليومية-2ج
 -3ج
   -4ج

 

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

 المشاركة في المؤتمرات العالمية-1د
 نشر البحوث-2د
 المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د
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      المقررة المطلوبةالكتب  -1 البنية التحتية .12 
1-Computer Systems: Programmer’s 
Perspective 

 

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

3 

 System 

Programming: 

Introduction, 

Operating System 

Examples 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

2 3  Operating Systems 

Scheduling 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  Shell, BIOS and 

Booting Process 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  Assembler and 

Compiler 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  Linker and Loader  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  System Calls  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

7 3  API(Application 

Program Interface) 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

8 3  Mid term exam   

9 3  Interrupt  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Exception handling  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Memory Mapped 

and DLLs (API 

Programming) 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  Processes  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  Device Drivers and 

Services 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  Project presentation   

15 3  Project presentation   
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 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

2-Windows System Programming, 3rd  edition by Johnson M. 

Hart 
 

  
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

 المراجع االلكترونية,مواقع - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 )لكل اسبوع من كل فصل( عملي3نظري   +     2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 ) الفصل االول + الفصل الثاني( فصلي الفصل / السنة .5 الزامي أشكال الحضور المتاحة .112COPF2 4و  104COPF1( /لغة سي ++اساسيات البرمجة ) اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

 ++C  متكني الطالب من التعرف على املباديء االساسية للغة و  األنسيايب واملخطط اخلوارزمية بناء الطالب تعليم اىل املادة هتدف
 ,main, if, else, while, for, body, loops, expressionsوالرتكيبة املهيكلة مركزا على اهم املفردات 

procedures, functions , cin , cout  ومن مث كيفية جتميع كل هذه املفردات الداء وظيفة معينة, 

 

 
 
 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

 االهداف المعرفية - أ

 التعرف على انواع المتغيرات بلغة سي++-1أ
 التعرف على الدوال الخاصة باالختيار وبالتكرار-2أ
 التعرف على متغيرات المتجهة ببعد واحد وبعدين -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التعامل مع لغة سي++ من مستوى المحرر الى مستوى شاشة التنفيذ– 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية
 محاضرات برمجية

 برامج مختبرية
 

 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية فردية
 امتحانات نظرية على شكل مجاميع

 امتحانات عملية
 شفهية توجيه اسئلة

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .للبرمجةتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
 .البرامج المختلفة بلغة سي ++بناء تمكين الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
 -3ج
   -4ج

 

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

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت   -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3د
    و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4د
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 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

Semester 1 (104COPF1) 1 2 + ع3ن  Algorithm  محاضرات نظرية مع
 برمجية

امتحانات نظري 
 +امتحانات مجاميع+

 Control structure- sequins  ع3ن + test  = 9 2  ع3ن + Input-output assignments = = 8 2  ع3ن + Structure of C++ program = = 7 2  ع3ن + Expressions and operators = = 6 2  ع3ن + Type and variable = = 5 2  ع3ن + Comments and constant = = 4 2  ع3ن + Flowchart = = 3 2  ع3ن + 2 2 امتحانات عملية

selection (if –then-else) 

 Jump and break  ع3ن + Repetition for-do = = 15 2  ع3ن + Repetition do- while = = 14 2  ع3ن + Repetition while-do = = 13 2  ع3ن + Switch  instruction = = 12 2  ع3ن + Nested if  = = 11 2  ع3ن + 2 11 = =

statements 

= = 

Semester 2 (112COPF2) 16 2 + ع3ن  Function = = 17 2 + ع3ن  Function = = 18 2 + ع3ن  Function = = 

 = = Examples  ع3ن + 2 19

 Data structure array (one  ع3ن + 2 20

dimension) 

= = 

 Data structure array (one  ع3ن + 2 21

dimension) 

= = 

 Data structure array (one  ع3ن + 2 22

dimension) 

= = 

 Data structure array (two  ع3ن + 2 23

dimension) 

= = 

 Data structure array (two  ع3ن + 2 24

dimension) 

= = 

 = = Test  ع3ن + 2 25

 = = Data structure (string)  ع3ن + 2 26

 = = Data structure (string)  ع3ن + 2 27

 = = Data structure (record)  ع3ن + 2 28

 = = Data structure (record)  ع3ن + 2 29

 = = Examples (pointer)  ع3ن + 2 30

 = = test  ع3ن + 2 31

      



 4الصفحة   
 

  

 
 
 المطلوبةالكتب المقررة  -1 البنية التحتية .12 

Mastering C++, Shomme's Series 2- )المراجع الرئيسية )المصادر 
Step by Step C++, E-Learning, Web Sites 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
  )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 
 
 
 
 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم. اإللمام بكل 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 
 .اعداد ورش عمل مستقبلية 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .206CONA 4/ تحليل عددي اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

اهام االخطااا المرافقاة لعملياات الرياماية ما    . الطالا  ساوف ياتعلمواساساياتللتحليل العادديان هذا المنهج االكااديمي هومقدماة 
باإلمااافة إلااى سلفيسااوفيمطي الماانهج .الخطااا فااي الجماار والضاارب والطاارا والقساامة الناتجااة مااي التعاماال ماار القاايم التقريبيااة

ادالت التفامالية كيفية ايجاد الجذور التقريبية وحل المعادالت الخطية وايجاد التكامل العددي والتفامل العددي وحال المعااالكاديمي
 -ويهدف المنهج الى: .االعتيادية بالطرق التقريبية وكذلف االندراج واالستكمال

ايجااد الجاذور التقريبياة و ارق  لهدف المطلوب مي الطال  لكاي يجتااب بنجااا متطلباات المقارر هاو إدرال الطالا  لتقنيااتا .1
 .وخواربميات حل المعادالت الخطية

 .الخواربميات المستخدمة في ايجاد حلول االنضمة الخطية وخواربميات ايجاد التكامل العدديإدرال الطال  ألنواع  .2

  رق االندراج واالستكمال والتخميي.تطوير إمكانية الطال  استخدام  .3

خواربميات التحليل العددي المستخدمة اليجاد الحلول  تطوير إمكانية الطال  على كتابة البرمجيات التي تم ل تطبيق
 ددية.الع
 

 

 

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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 و رائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

 االهداف المعرفية - أ

 االخطاا المرافقة للعمليات الرياميةمعرفة الطال  في مجال -1أ
 الخواربميات العدديةمعرفة  رائق التعامل مر -2أ

 الفرق بيي الحلول العددية والحلول الصحيحةيعرف الطال  -3أ

 المهاراتية الخاصة بالمقرراالهداف   -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 
     -4ب

  رائق التعليم والتعلم      

  ريقة المحامرة واستخدام السبورة التفاعلية  -الشرا باستخدام ادوات العرض الحدي ة المختلفة -
 بالتحليل العددي و خواربمياتهتزويد الطلبة  باالساسيات والموامير االمافية المتعلقة    -
 تتطل  التفكير والتحليل   االنظمة الحدي ة  والتيتكويي مجموعات نقاشية خ ل المحامرات لمناقشة  -
ولماسا الطل  مي الطلبة مجموعة مي االسئلة التفكيرية خ ل المحامرات م ل ماسا وكيف ومتى  -

 لموامير محددة 
 اعطاا الطلبة واجبات بيتية تتطل  تفسيرات ساتية بطرق سببية -
 
 

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلها ساتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1  رائق التقييم      

 الوجدانية والقيميةاالهداف  -ج
 .لخواربميات التحليل العدديتمكيي الطلبة مي حل المشاكل المرتبطة باال ار الفكري  -1ج
 التي يمكي حلها بالطرق التقريبية المشاكل ونمذجة تمكيي الطلبة مي حل -2ج
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التوظيف والتطور الشخصي  المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابليةالتاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 
 متابعة  التطور العلمي مي خ ل االتصال بالجامعات العالمية عي  ريق االنترنيت  -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-3د
 و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.الزيارات الميدانية في المشارير الصناعية -4د
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 Applying numerical analysis methods by using الكت  المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12

Matlab 2- )المراجر الرئيسية )المصادر 
 

الكت  والمراجر التي يوصي بها  - أ
  العلميةيالتقاريري...()المج ت 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات 
 التعلم المطلوبة

  ريقة التقييم  ريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموموع

1 3  Programming Using Matlab. 
محامرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  Error Analysis 
محامرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  Absolute and Relation error, 
محامرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  Truncation and Round of error. 
محامرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  
Solution of non-linear 

equation: 

محامرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  Bisection method 
محامرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  
Fixed point method  محامرة الكترونية

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  
Newton   ٌRaphson method  محامرة الكترونية

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  
Special cases of Newton 

Raphson .Method. 

محامرة الكترونية 
محرر باستخدام 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  
Secant Method  محامرة الكترونية

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  
False position Method  محامرة الكترونية

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  
Interpolation and polynomial 

approximation: 

محامرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  
Lagrange Method  محامرة الكترونية

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  
Newton Forward  محامرة الكترونية

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  
least square Algorithm  محامرة الكترونية

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري
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المراجر االلكترونيةيمواقر  - ب
 Numerical Analysis and Application االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحدي ةعلميةاالستفادة مي مستجدات نتائج  البحوث ال. 
  استراتيجيات التدريس الحدي ة.تطبيق بعض 

 توسير مفردات المنهج. 
 ادخال كت  مصدرية ومنهجية حدي ة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 مقررأهداف ال .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .115COLD 4/  تصميم منطقي  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

و لثنائي والعشرري والثمراني والسرادش عشررانواع االنظمة العددية مثال النظام المعرفة مقدمة أساسية  ان هذا المنهج االكاديمي هو
امكانيرة  وكرذل  ؛انرواع متتلفرة مرل الشرفرات  الطالر  سروف يرتعلم كيفية تمثيل هرذ  االنظمرة العدديرة والتحويرل فيمرا  ينهرا وكرذل  

طرر  التبسريم معرادالت الجبرر البروليني وانرواع البو رات يغطري المرنهج  سروف  اإلضافة إلى ذلر   .الى اخرى  التحويل مل شفرة
المنطقيررة وكررذل  البوا ررات المنطقيررة المركبررة مثررل الجررامق والطررارا والمقررارن وليرهررا وايضررا يهرردف المقرررر الررى تعلرريم الطالرر  

 -ويهدف المنهج الى:ا وايضا انواع متتلفة مل الذاكرات والمسجالت النطاطات والعدادات وكيفية استتدامها والتحويل  ينه

معني البوا ات المنطقية وطريقة التصميم  اسرتتدام لهدف المطلوب مل الطال  لكي يجتاز  نجاا متطلبات المقرر هو إدراك ا .1
 هذ  البوا ات المنطقية .

تصرميم متتلرف تطوير إمكانية الطال  استتدام البرمجيات المتوفرة في هذا المجال  اإلضافة إلى المهارات التي يكتسربها فري  .3 طريقة التحويل  ينها.و المستتدمة في تمثيل البيانات الشفرات اإدراك الطال  ألنواع  .2
  ئرة منطقية اخرى ذات مترج اخر.ة منطقية ذات مترج معيل الى دارالتصميم والتحويل مل دائتطوير إمكانية الطال  على  .4  .داخل الحاسبة الدوائر المنطقية وكيفة عملها 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمترجات .11



 2الصفحة   
 

  

 

  االهداف المعرفية - أ

 الدوائر المنطقيةمعرفة الطال  في مجال -1أ
 داخل الحاسبة االنظمة العددية كيفية تمثيل معرفة طرائق التعامل مق -2أ
لبوا ات المنطقية وكيفية استتدامها لتصميم لكل نوع مل انواع ايحدد الطال  اهم التصائص  -3أ

 متتلف الدوائر المنطقية .

  الطر  المهارية لتصميم اي دائرة منطقية  استتدام البوا ات المنطقية المناسبة .يعرف الطال  -4أ

 

  االهداف المهاراتية التاصة  المقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 ل تحليالتذكير والمهارات   - 2ب
      مهارات االستتدام والتطوير   - 3ب 
    

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستتدام السبورة التفاعلية  -الشرا  استتدام ادوات العرض الحديثة المتتلفة -
  التصميم المنطقي .تزويد الطلبة   االساسيات والمواضيق االضافية المتعلقة    -
 تتطل  التفكير والتحليل   االنظمة الحديثة  والتيت نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة تكويل مجموعا -
الطل  مل الطلبة مجموعة مل االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 .لمواضيق محددة 
 .اعطاء الطلبة واجبات  يتية تتطل  تفسيرات ذاتية  طر  سببية -

  

  يتيةدرجات محددة  واجبات  - 5 امتحانات يومية  اسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 التقييم  طرائق     

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .لتمثيل البياناتتمكيل الطلبة مل حل المشاكل المرتبطة  االطار الفكري  -1ج
  . رامج تحاكي تمثيل البيانات داخل الحاسبة ناء تمكيل الطلبة مل حل المشاكل  في  -2ج

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة  قا لية التوظيف والتطور الشتصي التاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 

 النترنيت  متا عة  التطور العلمي مل خالل االتصال  الجامعات العالمية عل طريق ا -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3د
 و مؤسسات الدولة وشركات القطاع التاص.الزيارات الميدانية في المشاريق الصناعية  -4د
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      الكت  المقررة المطلو ة -1 البنية التحتية .12
 M.Morris Mano, “Computer System 

Architecture”, 1998. 
 المراجق الرئيسية )المصادر( -2 
 

  نية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مترجات التعلم 

 المطلو ة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  

 خالهلا يتمتعار يف و مقدمة عامة 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

 على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  Arithmetic Operations 
محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  Logic Gates 
محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  
Simplification and 

Boolean Functions 

محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 تمايكروسوف

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  Logic Operations 
محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  

Combinational and 

Sequential Circuit 

Analysis Design  

محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  
Digital Circuit Design 

Optimization Methods  

محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  
Binary Adder and 

Substructor  

محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  Multiplexer  
محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 ختبار شفهي او تحريريا

11 3  Decoder 
محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Flip-Flops 
محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  Registers  
محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 تحريري اختبار شفهي او

13 3  Counters  
محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  
Programmable Logic 

Arrays 

محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  Types of RAMs ,ROMs 
محاضرة الكترونية 
 استتدام محرر 

 مايكروسوفت

 ختبار شفهي او تحريريا



 4الصفحة   
 

  

الكت  والمراجق التي يوصي  ها  - أ
   )المجالت العلمية التقارير ...(

المراجق االلكترونية مواقق  - ب
 االنترنت...

1.DIGITAL. FUNDAMENTALS. Ninth Edition. By  

Thomas  Floyd. 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام  كل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 

 الحديثة علميةاالستفادة مل مستجدات نتائج  البحوث ال. 

 .تطبيق  عض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 المنهج توسيق مفردات. 

 ادخال كت  مصدرية ومنهجية حديثة. 

 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 أهداف المقرر .8 1/8/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 ساعة64  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 الزامي أشكال الحضور المتاحة .404COML 4/ تعلم الماكنة اسم / رمز المقرر .3 حاسوبقسم علوم ال / المركز علمي القسم ال .2 كلية العلوم–الى جامعة دي المؤسسة التعليمية .1 

التوقع المستقبلي لألحداث من خالل لماكنة )الحاسبة( التي تعتمد على األستنتاج وطرق تعلم اتعليم الطالب 
الهادفة الى التطوير ومواكبة )البرمجية( وتطبيقاتها العملية الطرق األحصائية والشبكات األصطناعية 

 للخوارزميات وطرق البحثالتطور العلمي 

مما يؤهلهم  تعلم الماكنةوالالزمة الخاصة بمادة تدريس وتعليم الطلبة على كافة المعلومات الضرورية 
 طرق البحث والتوقعللعمل والبحث في كافة مجاالت 

 

 

 

 

 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

 هداف المعرفية األ -أ

 تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم للكيمياء العضوية  -1أ
 من الحصول  على المعرفة والفهم  للتراكيب الكيميائية للمركبات العضوية تمكين الطلبة  -2أ
 تمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم لميكانيكة التفاعالت العضوية   -3أ
 ةللتجارب العملية للكيمياء العضويتمكين الطلبة من الحصول  على المعرفة والفهم  -4أ

 مقرر.ة بالالخاص يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -
 الشرح والتوضيح     -
بمخرجات التفكير والتحليل الكيميائي   تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة   -

 العضوي 
تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع الكيمياء العضوية  تتطلب التفكير  -

 والتحليل 
 الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا   -
 تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية اعطاء الطلبة واجبات بيتية -
 

 بيتية درجات محددة بواجبات  -5 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 طرائق التقييم      
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ذكاء تعلم الماكنةمرتبطة باالطار الفكري لتمكين الطلبة من حل المشاكل ال  -1ج
  للتوقع والتخمين برمجياتمكين الطلبة من حل المشاكل   -2ج
 باللغة االنكليزية   ذكاء تعلم الماكنةتمكين الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة ب -3ج
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     بنية المقرر -11
 طريقة التقييم طريقة التعليم أسم الوحدة أو الموضوع جات التعلم المطلوبةمخر  الساعات األسبوع

1 4 
أعطاء معنى تعلم 

 الحاسوب

Introduction to 

Machine 

Learning. 

 

السبورة والشاشة 
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

2 4 
توضيح نماذج تعلم 

 الماكنة

Machine 

learning Models 

 

السبورة والشاشة 
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

3 4 
و   sشرح خوارزميات 
 قائمة الحذف

Find S 

Algorithm. 

And  List 

Eliminate 

Algorithm. 

 

السبورة والشاشة 
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
ضافة الى االمتحانات باال

 الشهرية
 

4 4 
شرح خوارزمية المرشح 

 للحذف
Candidate 

Elimination 

Algorithm. 

السبورة والشاشة 
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

5 4 
توضيح المقياس 
اللوغارتيمي لربح 

 المعلومات

Entropy and 

Information 

Gain. 

 

السبورة والشاشة 
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

6 4 
شرح ومثال لخوارزمية 

 شجرة القرار
Decision Tree 

Algorithm with 

Example. 

السبورة والشاشة 
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

7 4 
مقدمة عن الشبكات 

 العصبية

Introduction to 

Neural 

networks. 

 

السبورة والشاشة 
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

8 4 
توضيح نموذج مكولج 

 بتس
McCulloch Pitts 

model. 
السبورة والشاشة 

 والداتا شو

تية امتحانات يومية وواجبات بي
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية

 طرائق التعليم والتعلم     
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9 4 
شرح نموذج الخلية 

 العصبية المنفردة

Single Neuron 

Model. 

 
السبورة والشاشة 

 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

11 4 
شرح نموذج الخاليا 

 المتعددة

Multiple 

Neurons Model. 

 

شاشة السبورة وال
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

11 4 
ماهي دالة األنتقال 

 وأنواعها
Transfer 

functions. 
السبورة والشاشة 

 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

12 4 
توضيح نموذج الطبقة 

 الواحدة

Single layer 

Model. 

 

السبورة والشاشة 
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

13 4 
توضيح النموذج متعدد 

 الطبقات

Multiple Layers 

Model. 

 
السبورة والشاشة 

 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

14 4 
شرح التعلم والتكيف في 

 الشبكات العصبية
Learning and 

Adaptation. 
السبورة والشاشة 

 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

15 4 
شرح قاعدة تعلم هبين 

 واألدراك

Habbeian 

Learning Rule. 

And Perceptron 

Learning Rule. 

 

الشاشة السبورة و 
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 الشهرية
 

16 4 
توضيح قاعدة تعلم دلتا و 

 ودرو هوف

Delta Learning 

Rule. And  

Widrow Hoff 

Learning Rule 

السبورة والشاشة 
 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 
باالضافة الى االمتحانات 

 يةالشهر 
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 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw ـ الكتب المقررة المطلوبة 1 البنية التحتية  12 -
Hill, 1997. 2 المصادر(  ـ المراجع الرئيسية( Fundamantals of Neural Networks: 

Architecture, Algorithms, and 

application. By Laurene Fausett, 2010. 

)  لمراجع التي يوصى بها  ـ الكتب واا
 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 

COS 511: Theoretical Machine Learning 
http://www.cs.princeton.edu/courses/archi
ve/spr08/cos511/scribe_notes/0204.pdf 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

http://people.revoledu.com/kardi/tutorial/D
ecisionTree/how‐to‐usedecision‐tree.htm 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11 

 اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم. •
 لذكاء وتعلم الماكنةافي  علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •
 تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة. •
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 في االسبوع ساعات 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .COM28 4/ تفاعل االنسان والحاسوب اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1 

 تهدف هذه المادة 
ارتباط اإلنسان باآللة، وعليه فهو علم مستمد من ناحيتني مها دراسة اإلنسان ودراسة اآللة. من ناحية اآللة، يتعلق األمر  ةدرسل

برسوميات احلاسوب وأنظمة التشغيل ولغات الربجمة، ومن ناحية اإلنسان، فهناك نظرية التواصل والتصميم الصناعي والعلوم االجتماعية 
 .وعلم النفس اإلدراكي

 
 هدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأساسيات التفاعل ما بني احلاسوب واإلنسان عن طريق دراسة املواضيع املتعلقة باملقرر.

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

  تعريف الطالب بأساسيات التفاعل بين االنسان والحاسوب-1أ
  تفاهم العنصر البشري وتفاعله وتعاونه مع الواجهات. -2أ
 تعريف االدراك عن االنسان -3أ
 بينان عملية تصميم التفاعل مع االنسان -4أ

 ب الطالب على العديد من المشاريع التفاعلية الخاصة بهم.يتدر -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  -1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 العروض التقديمية( المحاضرة المطورة( 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 استخدام التقنيات التعليمية )الفيديو التعليمي(

 طرائق التقييم      

 بحوث وأوراق عمل وتقارير ( –) أسئلة شفهية  تقويم بنائي 
 ملف إنجاز الطالب ( –) االختبارات التحريرية  تقويم نهائي

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 بين الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
 تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل المناقشات اليومية-2ج
 -3ج
   -4ج

 

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

 المشاركة في المؤتمرات العالمية-1د
 نشر البحوث-2د
 المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د



 3الصفحة   
 

  

 

      الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12 
Ben Shneiderman , Catherine Plaisant," Designing the User Interface: Strategies for 

ISBN Edition, 2004, Addison Wesley,  
th

Computer Interaction," 4-Effective Human

0321197860 

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 

 Introduction to HCI  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  Human perception 

 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  Human perception 

and information 

processing 

 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  Models of human 

computer interaction 

 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  Interaction design 

basics 

 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  HCI in the software 

process 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  Evaluation 

techniques 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  Midterm exam   

9 3  Usability  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Fundamentals of 

information 

visualization 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Space perception and 

presenting data in 

space 

 محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  Understanding Users  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  User interface design  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  Project presentation   

15 3  Project presentation   
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 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
Computer Interaction," 2003, Prentice Hall, ISBN 0130461091-Alan D, Janet E. Gregory D. Russell B.," Human 

rentice Hall, ISBN 0130461091  
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
  مصدرية ومنهجية حديثةادخال كتب. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 في االسبوع ساعات 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .OPT21 4/ تمثيل المعرفة اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1 

 تهدف هذه المادة 
وكذلك  العلم االستعرايف والذكاء االصطناعي. حيث أن العلم االستعرايف يبحث يف الكيفية اليت خيزن هبا البشر ما يعرفون. مناقشة

 هتدف املادة اىل تعريف طرق اكتساب ومتثيل املعرفة
 
 
 
 
 
 

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   
 

  

 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

 تعريف اكتساب المعرفة-1أ
 يسمي الطالب طرق اكتساب المعرفة-2أ
 تعريف طرق تمثيل المعرفة -3أ
 استخدام طرق تمثيل المعرفة -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  -1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 العروض التقديمية( المحاضرة المطورة( 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 التعليمية )الفيديو التعليمي(استخدام التقنيات 

 طرائق التقييم      

 بحوث وأوراق عمل وتقارير ( –) أسئلة شفهية  تقويم بنائي 
 ملف إنجاز الطالب ( –) االختبارات التحريرية  تقويم نهائي

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 بين الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
 من خالل المناقشات اليوميةتعزيز ثقة الطالب بنفسه -2ج
 -3ج
   -4ج

 

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

 المشاركة في المؤتمرات العالمية-1د
 نشر البحوث-2د
 المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د



 3الصفحة   
 

  

 

 Knowledge Acquisition, Representation, and      الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12 

Reasoning 2- )المراجع الرئيسية )المصادر 

 

 

  
 

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
محاضرة الكترونية   

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

محاضرة الكترونية    3 2
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

محاضرة الكترونية    3 3
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

محاضرة الكترونية    3 4
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

محاضرة الكترونية    3 5
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

محاضرة الكترونية    3 6
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

محاضرة الكترونية    3 7
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3     

محاضرة الكترونية    3 9
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

محاضرة الكترونية    3 11
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

محاضرة الكترونية    3 11
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

محاضرة الكترونية    3 12
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

محاضرة الكترونية    3 13
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3     

15 3     



 4الصفحة   
 

  

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 
 .اعداد ورش عمل مستقبلية 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة2   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .312COPR 4/ تميز انماط اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

 واختباار لتمياز االنمااطالعناصار الرييساية  . الطالا  ساوف ياتعلمتمياز االنمااطمقدمة أساسية لإلنتاا   ان هذا المنهج االكاديمي هو
صااحتها ومااا ماام عماال نمذجاار  االرقااام العاااوايير وطااري التميااز والتوصاال الااى قاارار مااا وياناا  كمياارن جاادا وروطهااا فيمااا ويناار.

 -ويهدف المنهج الى: .تميز االنماط مبادئ يغطي المنهج االكاديميالمستمرن والمتقطعر وفي هذا الكورس سوف لالنظمه

وعلم تمييز األنماط ما هو إال محاكاة لهدف المطلوب ما الطال  لكي يجتاز ونجاح متطلبات المقرر هو إدراك الطال  ا .1
حسابية لقدرات البشر في تمييز األنماط لخدمة العديد من األغراض ما بين خدمةة اننسةاو وتةوفير و  ة  

صة، وما بةين تففةي األخءةال البشةرية وجهده في األعمال ال ي ال تس دعي تفكير إبداعي أو مهارات خا
ا  فةةي األعمةةال ال ةةي تسةة لزك  ةةدرما كبيةةرما مةةن الغةةبر أو ا ةةة بالتةةة فةةي إتمامهةةا  وال ءبيقةةات ك يةةرة جةةدم

 . نس خدمها كل يوك  فما بين نظم ال أمين والحماية بال عرف على بغمة انصبع والوج  وبغمة العين 

 وتديد السمات لكل نظام. تطوير إمكانية الطال  .2

 تطوير امكانية الطال  في ايجاد سمات متميزن. .3

 استخدام السمات والتوصل الى اتخاذ القرار او تميز النمط. .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.



 2الصفحة   
 

  

 وطرايق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

 .التعرف على انواع االنماطمعرفة الطال  في مجال -1أ
 .تحديد السماتمعرفة طرايق -2أ
 .السماتيحدد الطال  اهم  -3أ

  .السمات المميزنكيفية اختبار يعرف الطال  -4أ

   اتخاذ القرار او تميز النمط. -5أ

  االهداف المهاراتية الخاصة والمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      االستخدام والتطويرمهارات    - 3ب 
     

 طرايق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -الارح واستخدام ادوات العرض الحديمة المختلفة -
 و انظمتها والمحاكاة المتقطعرتزويد الطلبة  واالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة    -
 تتطل  التفكير والتحليل   االنظمة الحديمة  والتيتكويا مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقاة  -
الطل  ما الطلبة مجموعة ما االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات ممل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات ويتية تتطل  تفسيرات ذاتية وطري سببية -
  

 

 ويتيةدرجات محددة وواجبات  - 5 امتحانات يومية واسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 طرايق التقييم      

 االهداف الوجدانية والقيمية - 
 .للمحاكاةتمكيا الطلبة ما حل المااكل المرتبطة واالطار الفكري  -1 
 مختلفة.لتطبيقات و للمحاكاةمتعددة اوناء انظمة تمكيا الطلبة ما حل المااكل  في  -2 
 

 
 
 

 
 
 
 



 3الصفحة   
 

  

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة وقاولية التوظيف والتطور الاخصي التاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 
 متاوعة  التطور العلمي ما خالل االتصال والجامعات العالمية عا طريق االنترني    -1د
 لمااركة في المؤتمرات العلمية داخل وخار  القطر ا -2د
 المااركة في الورش والندوات العلمية داخل وخار  القطر -3د
 القطاع الخاص.و مؤسسات الدولة وشركات الزيارات الميدانية في المااريع الصناعية  -4د
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      الكت  المقررة المطلووة -1 البنية التحتية .12

a. R.O. Duda, P.E. Hart, and D.G. 

Stork, Pattern Classification, New 

York: John Wiley, 2001,  

 

 ونية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلووة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
2 

 Introduction 

 
محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

2 
2 

 

Bayesian Decision 

Theory 
 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

3 
2 

 
Bayesian Decision 

Theory 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

4 
2 

 
Bayesian Decision 

Theory 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

5 
2 

 

Maximum – 
Likelihood and 

Bayesian Parameter 
Estimation 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

6 
2 

 

Maximum – 
Likelihood and 

Bayesian Parameter 
Estimation 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

7 
2 

 

Maximum – 
Likelihood and 

Bayesian Parameter 
Estimation 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

8 
2 

 
Nonparametric 

Techniques 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

9 
2 

 
Nonparametric 

Techniques 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

11 
2 

 
Nonparametric 

Techniques 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

11 
2 

 
Linear Discriminant 

Functions 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

12 
2 

 
Linear Discriminant 

Functions 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

13 
2 

 
Linear Discriminant 

Functions 

محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

14 
2 

 Texture Layout 
محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري

15 
2 

 Image Retrieving 
محاضرة الكترونية 
واستخدام محرر 
 مايكروسوف 

 اختبار شفهي او تحريري



 5الصفحة   
 

  

 المراجع الرييسية )المصادر( -2
 

الكت  والمراجع التي يوصي وها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترن ...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام وكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
  الحديمة علميةنتايج  البحوث الاالستفادة ما مستجدات. 
 .تطبيق وعض استراتيجيات التدريس الحديمة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كت  مصدرية ومنهجية حديمة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2316 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 ساعة 33   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5  أشكال الحضور المتاحة .413CODM 4/ تنقيب بيانات اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

 عد البيانات بطريقة متقدمة تتضمن دمج قواعد البيانات واستنباط معلومات جديدةتعليم كيفية التعامل مع قوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .13

  االهداف المعرفية - أ

 تطوير مهارات قواعد البيانات -1أ
 رؤية جديدة للبيانات وكيفية تحليلها -2أ
  -3أ 

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 قواعد البيانات معالتدريب المكثف المتقدم على التعامل   – 1ب
 استنباط المعلومات بطريقة لم تكن موجودة في التصميم االساسي – 2ب
 - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 النظرية المحاضرات
 وسائل عرض الشرائح

 مختبرات عملية
 

 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية
 على الحاسوب األداءتقييم 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقييم    

 
 
 
 



 3الصفحة   
 

  

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2       طلوبةالكتب المقررة الم -1 البنية التحتية .12 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 المقرر الدراسي حديث

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

 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 12  Dataware house 
محاضرات نظرية 

 وشرائح عرض

ية+ امتحانات اختبارات يوم
 فصيرة

 
12 

 Association rule 
محاضرات نظرية 

 وشرائح عرض

اختبارات يومية+ امتحانات 
 فصيرة

 
12 

 Clustering 
محاضرات نظرية 

 وشرائح عرض
اختبارات يومية+ امتحانات 

 فصيرة

 
12  Classification 

محاضرات نظرية 
 وشرائح عرض

اختبارات يومية+ امتحانات 
 فصيرة

 
12 

 Classification 
محاضرات نظرية 

 وشرائح عرض
اختبارات يومية+ امتحانات 

 فصيرة

 
12 

 Text mining 
محاضرات نظرية 

 وشرائح عرض
اختبارات يومية+ امتحانات 

 فصيرة

 
12 

 Text mining  محاضرات نظرية
 وشرائح عرض

اختبارات يومية+ امتحانات 
 فصيرة



 4الصفحة   
 

  

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .211COLA 4/ جبر خطي اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

التعامل مع المصفوفات والعمليات على المصففوفات . الطالب سوف يتعلمجبر الخطيواساسياتللان هذا المنهج االكاديمي هومقدمة 
االنضففمة الخطيففة خاسففتخدام المصفففوفات ومفف   ففم الجمففع والطففرل والضففرب وكففذلا كيفيففة ايجففاد معكففول المصفففوفة وكففذلا حففل 

ويهفدف المفنهج  .معرفة الحقول المنتهية وكيفية التعامل مع المتجهات وتحليل المصفوفة وايداد القفيم الخاصفة والمتجهفات الخاصفة
 -الى:

المصفففوفات طففرو وخواربميففات لهففدف المطلففوب مفف  الطالففب لكففي يجتففاب خنجففال متطلبففات المقففرر هففو إدرا  الطالففب لا .1
 .والمحددات وكيفيى ايجاد كعكول المصفوفة

 .للقيم الخاصة والمتجهات الخاصةإدرا  الطالب  .2

 .حل االنظمة الخطية خاستخدام المصفوفاتطرو تطوير إمكانية الطالب استخدام  .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.



 2الصفحة   
 

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

 االهداف المعرفية - أ

 للمصفوفات والمحدداتمعرفة الطالب -1أ
 حل المعادالت الخطية خاستخدام المصفوفاتمعرفة طرائق -2أ

 اهمية القيم الخاصة والمتجهات الخاصة وتعامد منظومة متجهاتيعرف الطالب -3أ

 االهداف المهاراتية الخاصة خالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -الشرل خاستخدام ادوات العرض الحديثة المختلفة -
 خالتحليل العددي و خواربمياتهتزويد الطلبة  خاالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة    -
 تتطلب التفكير والتحليل   االنظمة الحديثة  والتيتكوي  مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -
الطلب م  الطلبة مجموعة م  االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات خيتية تتطلب تفسيرات ذاتية خطرو سببية -
 
 

 خيتيةدرجات محددة خواجبات  - 5 امتحانات يومية خاسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 طرائق التقييم      

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .للجبر المجردتمكي  الطلبة م  حل المشاكل المرتبطة خاالطار الفكري  -1ج
 ايجاد معكوسة المصفوفات والقيم الخاصة والمتجهات الخاصةتمكي  الطلبة م   -2ج
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة خقاخلية التوظيف والتطور الشخصي التاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 
 متاخعة  التطور العلمي م  خالل االتصال خالجامعات العالمية ع  طريق االنترنيت  -1د
 لمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر ا -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-3د
 القطاع الخاص.و مؤسسات الدولة وشركات الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية -4د
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 المراجع الرئيسية )المصادر( -Linear Algebra and Applications 2 الكتب المقررة المطلوخة -1 البنية التحتية .12
 

الكتب والمراجع التي يوصي خها  - أ
  )المجالت العلمية,التقارير,...(

 خنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوخة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3  Introduction to liner 

algebra  

محاضرة الكترونية 
خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  
Matrices 

Definition  

محاضرة الكترونية 
خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  The operation of matrices 
محاضرة الكترونية 
خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  The inverse of matrices 
محاضرة الكترونية 
خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  Liner systems  
محاضرة الكترونية 
خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  Solution of liner system 
محاضرة الكترونية 
خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  
Eigenvalue and Eigen factors   محاضرة الكترونية

خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  
Eigenvalue and Eigen factors  محاضرة الكترونية

خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  
Solve of liner equation by 

using Gause method 

محاضرة الكترونية 
خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  
Solve of liner equation by 

using invers matrices 

محاضرة الكترونية 
خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  
Factors  محاضرة الكترونية

خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  
Operation of factors  محاضرة الكترونية

خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  
Inner product   محاضرة الكترونية

خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  
Cross product  محاضرة الكترونية

خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  
Linearly dependent and 

Linearly independent 

الكترونية محاضرة 
خاستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري
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المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
 Introduction to linear algebra االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام خكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثةعلميةاالستفادة م  مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق خعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
  كتب مصدرية ومنهجية حديثةادخال. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



  
 1الصفحة 

 

  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 یة العلوم جامعة دیالىكل المؤسسة التعلیمیة .1

علوم /علوم الكیمیاء /جیلوجیا النفط والمعادن/الفیزیاء علوم المركز/  علمي القسم ال .2
 علوم الحیاة/ علوم الحاسبات/الریاضیات 

 

  /104PHHRP حقوق االنسان رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري ، اختیاري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي وسنوي السنة/ الفصل  .5

 )ساعة في االسبوع 2(اسبوع  30ساعة خالل  60 )الكلي(اعات الدراسیة عدد الس .6

 5/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 .بموضوع حقوق االنسان  ياعداد جیل واع - اوالً 

 .تنمیة وعي الطالب الثقافي  -ثانیاً 

والمواثیق والصكوك الدولیة في موضوعة حقوق  مواكبة الطالب على تجارب االمم واالطالع على اهم القرارات -ثالثاً 
 .االنسان

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

 .مبادئ حقوق االنسان والحریة والدیمقراطیةتمكین الطلبة من فھم  -1أ  
  .ریة والدیمقراطیة والدفاع عنھااالیمان بمبادئ حقوق االنسان والحمساعدة الطلبة على  -2أ 
    اكساب الطلبة القدرة على -3أ 
  .في المجال السیاسي واالجتماعيممارسة الحریة والدیمقراطیة تدریب الطلبة على  -4أ
   -5أ
    -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 .. في الحیاة الیومیةتطبیق حقوق االنسان والحریة والدیمقراطیة تدریب الطلبة على  - 1ب
 . اكساب الطلبة بعض مھارات وفنون األدب- 2ب
  .والكتابةتدریب الطلبة على اتقان الخط  - 3ب
     -4ب

  
  

 طرائق التعلیم والتعلم      

  
العصف الذھني     طریقة  -2 وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة، طریقة المحاضرة -1(
  العرض -4دراسة الحالة،  -3

  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  .)االختبارات الشھریة -3االختبارات الشفویة،  - 2المشاركة الیومیة والحضور،  -1(

  
  
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
تكمن اهمیة مادة حقوق االنسان من خالل دراسة الطالب الهم الحقوق التي ضمنتها له الشریعة االسالمیة  -1ج

فضال عن معرفة الطالب للمواثیق الدولیة التي صدرت  2005ال سیما الدستور النافذ لسنة  والدساتیر العراقیة

  .بخصوص حقوق االنسان 
في تطبیقها في الحیاة السیاسة اطالع الطالب على التجارب الدیمقراطیة التي سبقتنا لالستفادة منها   -2ج

   .واالجتماعیة
  

 طرائق التعلیم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 

  

  

طریقة العصف  -2المحاضرات وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة، طریقة  -1(
  .الذھني واالكتشاف واالستنتاج

  
 

 طرائق التقییم    

  .)االختبارات الشھریة -3االختبارات الشفویة،  - 2المشاركة الیومیة والحضور،  -1(
  
  
 

  ).متعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ال( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  -1د
  -2د
  -3د
    -4د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

  الفصل الدراسي االول
 أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  األسبوع األول

فھم وتعریف حقوق  - 1 ساعة 2
 االنسان في اللغة

  واالصطالح
معرفة مفھوم حقوق  -2

االنسان في العصور 
 القدیمة والحدیثة

 حبقوق التعريف -: االول املبحث 

، اإلنسان حقوق تعريف ،االنسان

-  اإلنسان تعريف -قاحل تعريف

 )اإلنسان حقوق مفهوم تعريف

 طریقة المحاضرة
وتفعیل دور 

المناقشة والحوار 
 والمشاركة

التحضیر 
االمتحان (الیومي
 )الشفھي

  سبوع الثانياال

اإلنسان حقوق دراسة امهية  
 مفهوم،  االنسان حقوق خصائص

  .االنسان حقوق

  

  االسبوع الثالث

 التارخيي التطور:- الثاين املبحث  

 اإلنسان حلقوق

 وادي حضارات يف اإلنسان حقوق

 اورمنو و اوركاجينا قانون ( الرافدين

 مملكة قانون.عشتار لبت قانون .

 .)محورايب يعةشر  قانون اشنونا

  

  األسبوع الرابع

 اإلنسان حقوق -:الثالث املبحث  

 االخرى القدمية احلضارات يف

 حضارة، والصينة اهلندية احلضارة(

 ةاليوناني احلضارةو  ،الفرعونية مصر
  .)الرومانية واحلضارة

  

  االسبوع الخامس

 و  اإلسالم يف اإلنسان حقوق  
 واحلقوق واملرأة الطفل حقوق

 واالقتصادية ماعيةاالجت

  .والسياسية

  

  األسبوع السادس

 اإلنسان حقوق -:الثالث املبحث  

 الوسطى العصور يف

 الشرائع يف اإلنسان حقوق

 .السماوية

 الديانة يف و ةاليهودي الديانة يف

  .املسيحية

 مستوى على االنسان حقوق

 .احلديثة والشرعيات الثورات

  

   ألولا الشهر امتحان    األسبوع السابع

  األسبوع الثامن

 حبقوق االعرتاف -:الرابع املبحث  

 الدويل املستوى على االنسان

 حبقوق الدويل االعرتاف مراحل
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 االقليمي االعرتاف االنسان

 على االنسان حبقوق املعاصر

 املستوى و االوريب املستوى

 االفريقي واملستوى االمريكي

 . واالسالمي العريب واملستوى

  األسبوع التاسع

 املنظمات نشوء -:اخلامس املبحث  

 جمال يف ودورها احلكومية غري

 الدولية اللجنة( االنسان حقوق

 العفو منظمة االمحر، للصليب

 حقوق مراقبة منظمة الدولية،

 ملراقبة العربية املنظمة االنسان،

  .)االنسان حقوف

  

  األسبوع العاشر

 المواثیق في االنسان حقوق  

 واالقلیمیة یةالدول

 االعالن(الوطنیة والتشریعات

 االنسان، لحقوق العالمي

 العھدیین في االنسان حقوق

 .)الدولیین

  

األسبوع الحادي 
  عشر

 حقوق اجيال -:السادس املبحث  

 جيل هو االول اجليل( االنسان

 واجليل والسياسية، املدنية احلقوق

 االقتصادية احلقوق جيل هو الثاين

 واجليل والثقافية، واالجتماعية

 ).اجلديدة احلقوق جيل هو الثالث

  

االسبوع الثاني 
  عشر

 حقوق -:السابع المبحث  

 المواثیق في االنسان

 االوربیة االتفاقیة(االقلیمیة

 لعام االنسان لحقوق

 االمریكیة االتفاقیة)(1950

 لعام االنسان لحقوق

 االفریقي المیثاق)(1969

) 1981 لعام االنسان لحقوق

 لحقوق العربي المیثاق(

 ).1994 لعام االنسان

  

األسبوع الثالث 
  عشر

 التشریعات في االنسان حقوق  

 الدولة صعید على(الوطنیة

 .)العراقیة

  

األسبوع الرابع 
  عشر

   امتحان الشھر الثاني  

االسبوع الخامس 
  عشر

   
                      
  االمتحان النـظــري

  

 طریقة التقییم طریقة التعلیم  الفصل الدراسي الثانيخرجات التعلم م الساعات األسبوع
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 أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

  األسبوع األول

تعريف الدميقراطية، مفهوم   
الدميقراطية، التطور التارخيي 

 .للدميقراطية، مميزات الدميقراطية

  

  سبوع الثانياال

الدميقراطية -أوالَ (انواع الدميقراطية  
الدميقراطية -ملباشرة ، ثانياً ا

أ -:وتقسم إىل) النيابية(التمثيلية
 -الدميقراطية شبة املباشرة، ب

الدميقراطية غري املباشرة، واهم مميزاqا 
  .وعيوrا

  

  االسبوع الثالث

احلرية، الكرامة (ركائز الدميقراطية  
االنسانية وحقوق االنسان، املساواة 

 والعدالة، املشاركة السياسية،
التعددية السياسية، االنتخابات، حق 

االكثرية ومحاية حقوق االقلية، 
الفصل بني السلطات، الشفافية 

 )واملساءلة

  

  األسبوع الرابع

االنتخابات، اساليب االنتخابات،   
القيد  - ب–قيد الكفاءة  -أ(

  ).املايل

  

  االسبوع الخامس

اهم القواعد واملبادئ العامة   
القانون العام سيادة (للدميقراطية

الدستور، تداول السلطة سلمياً، 
سيطرة املدنيني على املؤسسة 
العسكرية، حرية االعالم مؤسسات 
اxتمع املدين، التعددية السياسية، 

  ).فصل السلطات، حكم االكثرية

  

  األسبوع السادس

االستفتاء (األليات العامة للدميقراطية  
الشعيب، االقرتاع العام، االنتخابات 

املباشرة وغري املباشرة، استطالع 
 ).الرأي العام

  

  األسبوع السابع

اجلذور (الدميقراطية يف العراق  
-):(احلضارية للدميقراطية يف العراق

وما  1958 - 1920العهد امللكي -أ
 - 1958العهد اجلمهوري  -ب-قبله

1963.( 

  

   امتحان الشهر االول    األسبوع الثامن

  األسبوع التاسع

االقرتاع العام واالقرتاع (نتخاباتاال  
املقيد، االنتخابات املباشرة وغري 

املباشرة، الشرعية الدستورية 
لالنتخابات، الدوائر االنتخابية، 

  



  
 7الصفحة 

 

  

 تحتیة البنیة ال .12

والتطبیق ، تألیف الدكتور  ظریةحقوق االنسان بین الن:المنهجیة  الكتب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  .علي یوسف الشكري
 

  :المصادر الخارجیة   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
، محاضرات في الحریات العامة للدكتور 2005الدستور العراقي لسنة 

عات االنتخابیة في العراق للدكتور رعد ماجي التشری, صالح جواد الكاظم

 .الجدة 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

 

  

  )الناخبون، املرشحون لالنتخابات

  األسبوع العاشر

تقیم النظام   
ایجابیات النظام (الدیمقراطي

الدیمقراطي ومحاسنھ، سلبیات 
قراطي ومساوئھ، النظام الدیم

مراحل تطبیق النظام 
الدیمقراطي في العراق، اھم 

المواد التي صدرة في الدستور 
 )2005العراقي للعام 

  

األسبوع الحادي 
  عشر

انواع الفساد (الفساد االداري  
 )االداري

  

االسبوع الثاني 
  عشر

معالجة (اسباب الفساد االداري   
 )اسباب الفساد االداري

  

لثالث األسبوع ا
  عشر

شرح بعض المصطلحات   
الدستور، الفصل (السیاسیة 

بین السلطات، النظام الرئاسي، 
النظام البرلماني، االتحاد 

الفیدرالي، االتحاد 
 .)الكونفدرالي، االمبریالیة

  

األسبوع الرابع 
  عشر

   الثاني الشھر امتحان  

االسبوع الخامس 
  عشر

    النـظــري االمتحان  



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 في االسبوع ساعات 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .COM19 4/ ذكاء اصطناعي اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1 

 تهدف هذه المادة 
و ما يشتمل عليه من تطبيقات متنوعه لحل  االصطناعيالى تعريف الطلبة بمعنى مصطلح الذكاء  أوال

 العديد من المشاكل . 
عليه من خوارزميات أو برامج حاسوبيه التي  لما يشتمو  االصطناعيثانيا الى التعريف بأساسيات الذكاء 

أخرى  آلةأو غيرها من أنماط سلوكية لتكسب الحاسوب أو أي  الحيوانيةأو  البشريةتحاكي القدرات الذهنية 
 و رد الفعل ألوضاع معينة لم تعلمها اآلله.  االستنتاجالقابلية على التعلم و 

 
 
 

 

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   
 

  

 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

  المعرفة في مجال الذكاء االصطناعي-1أ
 توظيف الذكاء االصطناعي في خدمة المجتمع-2أ
 تعريف تطبيقات الذكاء االصطناعي -3أ
 Agentيسمي الطالب انوع  -4أ

 استخدام خوارزميات البحث -5أ

   -6أ

  الخاصة بالمقرر االهداف المهاراتية  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  -1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 العروض التقديمية( المحاضرة المطورة( 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 استخدام التقنيات التعليمية )الفيديو التعليمي(

 طرائق التقييم      

 بحوث وأوراق عمل وتقارير ( –) أسئلة شفهية  تقويم بنائي 
 ملف إنجاز الطالب ( –) االختبارات التحريرية  تقويم نهائي

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 بين الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
 تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل المناقشات اليومية-2ج
 -3ج
   -4ج

 

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

 المشاركة في المؤتمرات العالمية-1د
 نشر البحوث-2د
 المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د



 3الصفحة   
 

  

 
 

      الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12  
Russell, S., Norvig, P., & Intelligence, A. (1995). A modern 

Hall, Egnlewood -Artificial Intelligence. Prentice approach.
, 2725 ,Cliffs 2- )المراجع الرئيسية )المصادر 

Nilsson, N. J. (2014). Principles of artificial intelligence. Morgan Kaufmann.  

ISO 690  
 

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 

 Introduction to 

Prolog programing 

language 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  Introduction to AI  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  Intelligence 

Systems 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  Intelligence Agents   محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  Applications of AI محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  Search algorithm  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  Uniformed search 

algorithm 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  Mid term exam   

9 3  Informed search 

algorithm 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Problem 

Solving(Games) 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Assignments 

discussion 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  Forward chaining  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  Backward chaining  محاضرة الكترونية
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  Project presentation   

15 3  Project presentation   



 4الصفحة   
 

  

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 والتعلم. اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 عملي 2و نظري 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5  أشكال الحضور المتاحة .210COCG 4رسوم الحاسوب /  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

 اعداد خرجيني مؤهلني للعمل يف جمال التطبيقات احملوسبة بتمثيل البيانات على شكل رسوميات باحلاسوب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11



 2الصفحة   
 

  

 االهداف المعرفية - أ

 الفديو للحاسوبتعلم مكونات منظومة 1أ
 والتحويالت الهندسية دراسة طرق التمثيل الرياضي لالشكال الهندسية-2أ
 -3أ
 -4أ

 -5أ

   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التدريب على تنفيذ برامج لتجسيد االشكال الهندسية– 1ب
 تعلم مكتبة االيعازات بلغة سي++ لرسم االشكال– 2ب
 االساسية للتحكم باللون ودقة الرسمتعلم العناصر – 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات
 الشرح باستخدام ادوات العرض

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية
 مشاركات يومية
 امتحانات فصلية

 امتحان نهائي

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 المشاركة باالعمال الجماعية-1ج
 تقديم افكار تعكس قدرة الطالب على التصميم-2ج
 تقديم العروض-3ج
   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 ونية واجهزة العرض وملفات الكترونيةرسبورة الكت

 

 طرائق التقييم    

 
 امتحانات شهرية ونهائية

 
 

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

 لديه معرفة على استخدام الحاسوب-1د
 خبرة في مجال كتابة البرمجيات-2د
 -3د
    -4د



 3الصفحة   
 

  

 



 4الصفحة   
 

  

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

 مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / 
أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

 

Basics of Video Systems, 

Modes of Graphical 

Representations, Video 

Buffer, Image Formations, 

Video Memory, Review 

of CG applications 

   

2 
 

Primitive Vector 

Elements: Pixel, Line, 

Circle, Ellipse, Arcs 

 

 

 

3  Mapping & Clipping    

4  Polygons, Color Models    

5 
 

Bressenham Algorithms 

for Drawing Line & Circle 

Objects    

  

 

6 
 

Monthly Exam + 

Parametric Representation 

  
 

7 
 

Advance Parametric 

Representations 

  
 

  Beizer Curves    

 
 

2D transformation (Matrix 

+ Affine Transform) – 
Part1    

  

 

  2D transformation  - Part2    

  Monthly Exam     

 
 

Combined 2D 

Transformations – Part1 

  
 

 
 

Combined 2D Transforms 

– Part2 

  
 

 

 

Basics of Video Systems, 

Modes of Graphical 

Representations, Video 

Buffer, Image Formations, 

Video Memory, Review 

of CG applications 

  

 

 
 

Primitive Vector 

Elements: Pixel, Line, 

Circle, Ellipse, Arcs 

  

 

      



 5الصفحة   
 

  

 الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12
 المراجع الرئيسية )المصادر( -2 
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
  )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 توسيع مفردات المنهج

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 لمقررأهداف ا .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .303COCN 4/ شبكات الحاسوب  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

انذذواع مختلفذذة مذذ   . الطالذذس سذذوف يذذتعلملمختلذذف شذذبكات الحاسذذوب هانواعالذذا مقدمذذة أساسذذية  ان هذذذا المذذنالك ايكذذاديمي هذذو
سذيتعلم الطالذس قذرش ككذف هتصذحيي البيانذات المرسذلة هالمسذتلمة مذ  اي  هكذذل  ؛البرهكوتوكالت المسذتخدمة لالذذ   الكذبكات 

اينترنيذ  هالخوارمميذات المسذتخدمة لتحديذد مسذار البيانذات بذي  مبذاد   الك ايكاديمييغطي المن سوف باإلضافة إلى ذل ,خطا, 
 -هيالدف المنالك الى: .المرسل هالمستلم 

لكيفيذة عمذل شذبكات الحاسذوب هانواعالذا لالدف المطلوب م  الطالس لكي يجتام بنجذا  متطلبذات المقذرر هذو إدراط الطالذس ا .1
 .لكل منالا هالفرش بينالا هالبرهتوكويت المستخدمة 

 هكذل  قرش الربط المستخدمة لالا. أهميتالا الكبكات المحلية هالعالمية هإدراط الطالس ألنواع  .2

تصذميم بعذ  تطوير إمكانية الطالس استخدام البرمجيات المتوفرة في هذا المجال باإلضذافة إلذى المالذارات التذي يكتسذبالا فذي  .3
 استخدام البرامك التي تساعد  في تصميم انواع الكبكات يي شكل هندسي بمختلف الطرش . ير إمكانية الطالس على تطو .4 الكبكات هقريقة نقل البيانات م  جالام الى اخر.

 

 

 

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   
 

  

 هقرائق التعليم هالتعلم هالتقييم المقررمخرجات .11

  ايهداف المعرفية - أ

  شبكات الحاسوب اهنواعالا هقرش ربطالا.معرفة الطالس في مجال -1أ
 الكبكات تعامل مع هذ معرفة قرائق ال-2أ
 ايساسية يي نوع م  انواع الكبكات يحدد الطالس اهم الخصائص  -3أ

 لتصميم اي نوع يي شبكة  مختلف الطرش  يعرف الطالس-4أ

 ايساسية التي تتكون منالا اي شبكة يسمى اجزاء  -5أ

   -6أ

  ايهداف المالاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 ذكرالت-المعرفة مالارات  – 1ب
 تحليل التذكير هالمالارات   - 2ب
      مالارات ايستخدام هالتطوير   - 3ب 
     -4ب

 قرائق التعليم هالتعلم      

 قريقة المحاضرة هاستخدام السبورة التفاعلية  -الكر  باستخدام ادهات العرض الحديثة المختلفة -
 انواعالا.ه بكبكات الحاسوبقة تزهيد الطلبة  بايساسيات هالمواضيع ايضافية المتعل   -
 تتطلس التفكير هالتحليل   اينظمة الحديثة  هالتيتكوي  مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقكة  -
الطلس م  الطلبة مجموعة م  ايسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا هكيف همتى هلماذا  -

 لمواضيع محددة 
 س تفسيرات ذاتية بطرش سببيةاعطاء الطلبة هاجبات بيتية تتطل -

  
 

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلالا ذاتيا   -4 التقارير هالدراسات -3 ايختبارات النظرية -2 ايختبارات العملية -1 قرائق التقييم      

 ايهداف الوجدانية هالقيمية -ج
 .يستخدام انواع شبكات الحاسوببايقار الفكري  تمكي  الطلبة م  حل المكاكل المرتبطة -1ج
 .انواع شبكات الحاسوببناء تمكي  الطلبة م  حل المكاكل  في  -2ج
 -3ج
   -4ج

 

 
 
 

 
 



 3الصفحة   
 

  

 

 
 

المنقولة ) المالارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف هالتطور الكخصي التاهيلية المالارات  العامة ه -د 
.) 

 متابعة  التطور العلمي م  خالل ايتصال بالجامعات العالمية ع  قريق اينترني    -1د
 لمكاركة في المؤتمرات العلمية داخل هخارج القطر ا -2د
 المكاركة في الورش هالندهات العلمية داخل هخارج القطر -3د
 اع الخاص.ه مؤسسات الدهلة هشركات القطالزيارات الميدانية في المكاريع الصناعية  -4د



 4الصفحة   
 

  

 .Computer Networks”, 3rd Edition, A“      الكتس المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12
Tannenbaum, Prentice-Hall, 1996. 2- )المراجع الرئيسية )المصادر 

 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أه 
 الموضوع

 قريقة التقييم قريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

2 3  

Background and 

History of Networking 

and the Internet 

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

3 3  

The Rang of 

Specializations  with in 
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حاضرة الكترهنية م
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 
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باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

5 3  
Network Standard and 

Standarazation Bodies  

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 فالي اه تحريرياختبار ش

6 3  

The ISO 7-layer 

Reference Model in 

general and its 

Instantiation in TCP\IP 

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

7 3  

Overview of Physical 
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Concepts 

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

8 3  
Data Link Layer Access 

Control Concepts 

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

9 3  Internetworking  
محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

11 3  Routing 
محاضرة الكترهنية 

خدام محرر باست
 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

11 3  Transport Layer Services  
محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

12 3  Flow and Error Control 
محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري
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محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

14 3  Peer to Peer Paradigms 
محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري
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Application Layer 
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محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 
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 اختبار شفالي اه تحريري



 5الصفحة   
 

  

الكتس هالمراجع التي يوصي بالا  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع ايلكترهنية,مواقع  - ب
 اينترن ...

1.“Data Communications, Computer Networks 

and OSI”, 4th Edition, F. Halsall, Addison-

Wesley, 1995. 

2.“Computer Communications and Networks”, 
J. R. Freer, USL Press, 1996. 
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 تعلم.اإللمام بكل ما هو مستحدث هجديد في استراتيجيات التعليم هال 

 الحديثة علميةايستفادة م  مستجدات نتائك  البحوث ال. 

 .تطبيق بع  استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنالك. 

 ادخال كتس مصدرية همنالجية حديثة. 

 اعداد هرش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .303COCN 4/ شبكات الحاسوب  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

انذذواع مختلفذذة مذذ   . الطالذذس سذذوف يذذتعلملمختلذذف شذذبكات الحاسذذوب هانواعالذذا مقدمذذة أساسذذية  ان هذذذا المذذنالك ايكذذاديمي هذذو
سذيتعلم الطالذس قذرش ككذف هتصذحيي البيانذات المرسذلة هالمسذتلمة مذ  اي  هكذذل  ؛البرهكوتوكالت المسذتخدمة لالذذ   الكذبكات 

اينترنيذ  هالخوارمميذات المسذتخدمة لتحديذد مسذار البيانذات بذي  مبذاد   يغطي المنالك ايكاديمي سوف باإلضافة إلى ذل ,خطا, 
 -هيالدف المنالك الى: .المرسل هالمستلم 

لكيفيذة عمذل شذبكات الحاسذوب هانواعالذا لالدف المطلوب م  الطالس لكي يجتام بنجذا  متطلبذات المقذرر هذو إدراط الطالذس ا .1
 .هالفرش بينالا هالبرهتوكويت المستخدمة لكل منالا 

 هكذل  قرش الربط المستخدمة لالا. أهميتالا الكبكات المحلية هالعالمية هإدراط الطالس ألنواع  .2

تصذميم بعذ  الس استخدام البرمجيات المتوفرة في هذا المجال باإلضذافة إلذى المالذارات التذي يكتسذبالا فذي تطوير إمكانية الط .3
 استخدام البرامك التي تساعد  في تصميم انواع الكبكات يي شكل هندسي بمختلف الطرش . تطوير إمكانية الطالس على  .4 الكبكات هقريقة نقل البيانات م  جالام الى اخر.

 

 

 

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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 هقرائق التعليم هالتعلم هالتقييم المقررمخرجات .11

  ايهداف المعرفية - أ

  شبكات الحاسوب اهنواعالا هقرش ربطالا.معرفة الطالس في مجال -1أ
 الكبكات معرفة قرائق التعامل مع هذ -2أ
 ايساسية يي نوع م  انواع الكبكات يحدد الطالس اهم الخصائص  -3أ

 لتصميم اي نوع يي شبكة  مختلف الطرش  يعرف الطالس-4أ

 ايساسية التي تتكون منالا اي شبكة يسمى اجزاء  -5أ

   -6أ

  ايهداف المالاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مالارات  – 1ب
 تحليل التذكير هالمالارات   - 2ب
      مالارات ايستخدام هالتطوير   - 3ب 
     -4ب

 قرائق التعليم هالتعلم      

 قريقة المحاضرة هاستخدام السبورة التفاعلية  -الكر  باستخدام ادهات العرض الحديثة المختلفة -
 انواعالا.ه بكبكات الحاسوبتزهيد الطلبة  بايساسيات هالمواضيع ايضافية المتعلقة    -
 تتطلس التفكير هالتحليل   اينظمة الحديثة  هالتيتكوي  مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقكة  -
الطلس م  الطلبة مجموعة م  ايسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا هكيف همتى هلماذا  -

 لمواضيع محددة 
 اعطاء الطلبة هاجبات بيتية تتطلس تفسيرات ذاتية بطرش سببية -

  
 

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلالا ذاتيا   -4 التقارير هالدراسات -3 ايختبارات النظرية -2 ايختبارات العملية -1 قرائق التقييم      

 ايهداف الوجدانية هالقيمية -ج
 .يستخدام انواع شبكات الحاسوبتمكي  الطلبة م  حل المكاكل المرتبطة بايقار الفكري  -1ج
 .شبكات الحاسوبانواع بناء تمكي  الطلبة م  حل المكاكل  في  -2ج
 -3ج
   -4ج
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المنقولة ) المالارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف هالتطور الكخصي التاهيلية المالارات  العامة ه -د 
.) 

 متابعة  التطور العلمي م  خالل ايتصال بالجامعات العالمية ع  قريق اينترني    -1د
 لمكاركة في المؤتمرات العلمية داخل هخارج القطر ا -2د
 المكاركة في الورش هالندهات العلمية داخل هخارج القطر -3د
 ه مؤسسات الدهلة هشركات القطاع الخاص.الزيارات الميدانية في المكاريع الصناعية  -4د
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 .Computer Networks”, 3rd Edition, A“      الكتس المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12
Tannenbaum, Prentice-Hall, 1996. 2- )المراجع الرئيسية )المصادر 
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أه
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 قريقة التقييم قريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

2 3  

Background and 

History of Networking 

and the Internet 

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

3 3  

The Rang of 

Specializations  with in 

Net working Computing  

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

4 3  Networks and Protocols 
محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

5 3  
Network Standard and 

Standarazation Bodies  

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

6 3  

The ISO 7-layer 

Reference Model in 

general and its 

Instantiation in TCP\IP 

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

7 3  

Overview of Physical 

and Data link Layer 

Concepts 

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

8 3  
Data Link Layer Access 

Control Concepts 

محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

9 3  Internetworking  
محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

11 3  Routing 
محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

11 3  Transport Layer Services  
محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

12 3  Flow and Error Control 
محاضرة الكترهنية 
باستخدام محرر 

 مايكرهسوف 

 اختبار شفالي اه تحريري

13 3  Client\ Server 
محاضرة الكترهنية 
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 مايكرهسوف 
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14 3  Peer to Peer Paradigms 
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الكتس هالمراجع التي يوصي بالا  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع ايلكترهنية,مواقع  - ب
 اينترن ...

1.“Data Communications, Computer Networks 
and OSI”, 4th Edition, F. Halsall, Addison-

Wesley, 1995. 

2.“Computer Communications and Networks”, 
J. R. Freer, USL Press, 1996. 

 

 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث هجديد في استراتيجيات التعليم هالتعلم 
 الحديثة علميةايستفادة م  مستجدات نتائك  البحوث ال. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 ساعة نظري   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5  أشكال الحضور المتاحة .102COEL1  +110COEL2 4/ لغة انكليزية اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

 وربط اللفة مبفاهيم علوم احلاسبات اإلنكليزيةعلى حتسني فهم اللغة  تعليم الطلبة

 تطوير قابلية االستماع والتحدث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

 تطوير قابلية الطالب باللغة بشكل غام-1أ
 ية واالستماع والتحدثتطوير قابليته في الكتابة العلم-2أ
 تطوير قابليته في القراءة مع لفظ صحيح -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 اختبارات قصيرة– 1ب
 اختبارات فصلية – 2ب
 وواجبات. مساهمات. مقاالت. مناقشات. تقارير – 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات
 عرض مادة علمية

 المناقشات
 

 طرائق التقييم      

 اختبارات نظرية فصلية
 اختبارات شهرية

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقييم    

 
 
 
 



 3الصفحة   
 

  

      الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12 
 المراجع الرئيسية )المصادر( -2 
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
  )المجالت العلمية,التقارير,...(

New headway English course by liz and john 

soars 
المراجع االلكترونية,مواقع  - ب

  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 

 

لقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المنقولة ) المهارات األخرى المتعالتاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 

 ندوات متخصصة لدعم تعلم اللغة-1د
 دورات-2د
 متخصصين او خريجي جامعات أجانبورش عمل تقدم من -3د
 السفر الى الدول المتحدثة باالنكليزية   -4د

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم ة التعليمطريق

 2 English language    
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  عملي 2نظري و 2   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 داخل القاعة أشكال الحضور المتاحة .301COLT1 4مترجمات اللغة /  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

 تعريف الطالب باملراحل االساسية الستة للمرتجم وكيفية عمل كل مرحلة لفهم كيفية حتويل الكود االساسي اىل برنامج خاص باحلاسبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11



 2الصفحة   
 

  

  االهداف المعرفية - أ

 -1أ
 -2أ
  -3أ
  -4أ

 -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 – 1ب
  – 2ب
  – 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات
 الشرح باستخدام ادوات العرض

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية
 مشاركات يومية
 امتحانات فصلية

 امتحان نهائي

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 بين الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
 تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل المناقشات اليومية-2ج
 -3ج
   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقييم    

 
 
 
 

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

 المشاركة في المؤتمرات العالمية-1د
 نشر البحوث-2د
 المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د



 3الصفحة   
 

  

      الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12 
Compiler principles and tools 2- )المراجع الرئيسية )المصادر 

 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 المقرر الدراسي.خطة تطوير 13 

 توسيع مفردات المنهج

 

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

الوحدة / أو اسم 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

  شرح المحاضرة مقدمة عامة  2 1

  شرح المحاضرة المحور االول  6 2

  شرح المحاضرة المحور الثاني  8 3

  شرح المحاضرة المحور الثالث  4 4

  شرح المحاضرة الحور الرابع  4 5

  شرح المحاضرة المحور الخامس  4 6

  شرح المحاضرة المحور الساس  4 7



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .405COSM 4/ نمذجه ومحاكاة اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

وتولياد  للمحاكااة العناصار الرييساية  . الطالا  ساوف ياتعلممحاكااة لنظاام معاي مقدمة أساسية لإلنتاج  ان هذا المنهج االكاديمي هو
يغطاي المانهج هاذا الكاورس ساوف .المستمره والمتقطعاه االنظمه  واييه واختبار صحتها وم  ثم عمل نمذجه لمحاكاة شاالرقام الع
 -ويهدف المنهج الى: .المحاكاة المتقطعه فقط مبادئل االكاديمي

 لمحكاة االنظمة المتقطعه.لهدف المطلوب م  الطال  لكي يجتاز بنجاح متطلبات المقرر هو إدراك الطال  ا .1

 ونمذجتها. اواختباره وييهشانواع الطرق لتوليد االرقام الع .2

 المحاكاة.استخدام البرمجيات المتوفرة في هذا المجال باإلضافة إلى المهارات التي يكتسبها في وتطوير إمكانية الطال   .3

    االنظمه المستمره.تطوير إمكانية الطال  على كتابة البرمجيات التي تمثل تطبيق معي  على 
 

 

 

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.

 وطرايق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11



 2الصفحة   
 

  

  االهداف المعرفية - أ

 محاكاة االنظمه المتقطعه.معرفة الطال  في مجال -1أ
 واييه.شتوليد االرقام العمعرفة طرايق -2أ
 للمحاكاة.يحدد الطال  اهم الخصايص  -3أ

  واييه.شكيفية اختبار االرقام العيعرف الطال  -4أ

 المخطط االنسيابي للنظام. ءنمذجة المحاكاة وبرامجها وتعلم كيفية بنا بنا -5أ

   

  .االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 .التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 .تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      .مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 
     

 طرايق التعليم والتعلم      

  .طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية -باستخدام ادوات العرض الحديثة المختلفةالشرح  -
 .و انظمتها بالمحاكاة المتقطعهتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة    -
 تتطل  التفكير والتحليل   االنظمة الحديثة  والتيتكوي  مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -
الطل  م  الطلبة مجموعة م  االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 .لمواضيع محددة 
 .اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطل  تفسيرات ذاتية بطرق سببية -
  

 

 .بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5   .امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا -4 .التقارير والدراسات -3 .النظريةاالختبارات  -2 .االختبارات العملية -1 طرايق التقييم      

 .االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .للمحاكاةتمكي  الطلبة م  حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
 مختلفة.لتطبيقات و للمحاكاةمتعددة ابناء انظمة تمكي  الطلبة م  حل المشاكل  في  -2ج
 

 
 
 

 
 
 
 



 3الصفحة   
 

  

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي التاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 
   .متابعة  التطور العلمي م  خالل االتصال بالجامعات العالمية ع  طريق االنترنيت -1د
  .داخل وخارج القطرلمشاركة في المؤتمرات العلمية ا -2د
 .المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3د
 و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -4د



 4الصفحة   
 

  

      الكت  المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12
Discrete Simulation and Modelling by Banks, 

Carlson, Nelson and Nicol 2009 

 المراجع الرييسية )المصادر( -2 
 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
3 

 
INTRODUCTION TO 

DISCRETE EVENT 

SIMULATION 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 
3 

 

INTRODUCTION TO 

DISCRETE EVENT 

SIMULATION 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 
3 

 

BASIC EVENT 

SCHEDULING 

SIMULATION 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 
3 

 

BASIC EVENT 

SCHEDULING 

SIMULATION 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 
3 

 

BASIC EVENT 

SCHEDULING 

SIMULATION 

محاضرة الكترونية 
محرر باستخدام 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 
3 

 
SIMULATION 

PROGRAMMING 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 
3 

 
SIMULATION 

PROGRAMMING 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 
3 

 

REVIEW OF BASIC 

PROBABILITY AND 

STATISTICS 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 
3 

 

REVIEW OF BASIC 

PROBABILITY AND 

STATISTICS 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 
3 

 
RANDOM NUMBER 

GENERATION 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 
3 

 
RANDOM NUMBER 

GENERATION 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 
3 

 
RANDOM VARIATE 

GENERATION 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 
3 

 
RANDOM VARIATE 

GENERATION 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 
3 

 
RANDOM VARIATE 

GENERATION 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 
3 

 
RANDOM VARIATE 

GENERATION 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري



 5الصفحة   
 

  

الكت  والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

االلكترونية,مواقع المراجع  - ب
 االنترنت...

1. W. K. Pratt ,Digital Image Processing, 

Second Ed. Wiley, (1991). 

2. Gonzalez “Digital image processing” 
,2008. 

D.Philips, "image processing in c language", 

second edition, April 2000. 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم. اإللمام بكل ما 
 الحديثة علميةاالستفادة م  مستجدات نتايج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كت  مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 مناقشة 1و  عملي 2نظري و 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5  أشكال الحضور المتاحة .313CODIP 4/ معالجة صور رقمية اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

 ادراك الطالب بتقنيات معاجلة الصور الرقمية واستخدامها
 تعلم انواع خرق معاجلة الصور الرقمية باحلاسوب

 تطوير امكانية الطالب على كتابة الربجميات يف معاجلة الصور الرقمية

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

 االهداف المعرفية - أ

 معرفة المصطلحات -1أ
 معرفة طرائق التعامل مع الصور-2أ
 ان يعرف الملفات الصورية المحوسبة-3أ
 -4أ

 -5أ

   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 مهارات علمية برمجية – 1ب
 الخوارزمياتمهارات تذكير وتحليل – 2ب
 مهارات استخدام وتطوير لغات البرمجة– 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات
 الشرح باستخدام ادوات العرض

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية
 مشاركات يومية
 امتحانات فصلية

 امتحان نهائي

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 ايجايبةاكتساب قيم -1ج
 تذوق جمال معالجة الصور الرقمية-2ج
 تكوين ميول واتجاهات ايجابية لدراسة معالجة الصور وتوظيفها في جوانب ترفيهية -3ج
   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 اختبات + واجبات + محاضرات 

 

 طرائق التقييم    

 
 
 
 



 3الصفحة   
 

  

 الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12 
 المراجع الرئيسية )المصادر( -2 
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
  )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 سيع مفردات المنهجوت

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

   مقدمة عامة  4 1

   التمثيل المخطط للصور  4 2

   الرقمي اساسيات التصوير  4 3

   تحسين الصور  4 4

   تحسين الصور  4 5

   استعادة وترميم الصور  4 6

7 8 
تجزئة الصور ومعالجة الصور  

 الملونة
 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوعنظري   3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 الزامي أشكال الحضور المتاحة .310COCA 4/  معمارية الحاسبة اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

وع الى تعريف اوليات ومفاهيم معمارية الحاسبة ويركز على معماريات يهدف الموض
المعالجات المايكروية الحديثة والتعرف على انواع الذاكرة المكونة لمعماريات الحاسبات 

 الحديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

  

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

 فاهيم معمارية الحاسبةاوليات وم -1أ

 انواع الذاكرة المكونة لمعماريات الحاسبات الحديثة -2أ
  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقييم    



 3الصفحة   
 

  

 

 
 
 
 

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

 -1د
 -2د
 -3د
    -4د



 4الصفحة   
 

  

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2  
مقدمة تعريفية عن 
 سبورة بيضاء  معمارية الحاسبات

امتحانات 
يومية 

 وشهرية

 2  
انواع المعالجات 

 الدقيقة الحديثة

امتحانات  سبورة بيضاء 
يومية 

 وشهرية

 2  
معمارية المعالج  

Intel 80386 

امتحانات  سبورة بيضاء 
مية يو

 وشهرية

 2  
معمارية المعالج  

Intel 80386 

امتحانات  سبورة بيضاء 
يومية 

 وشهرية

 2  
معمارية المعالج  

Intel 80486 

امتحانات  سبورة بيضاء 
يومية 

 وشهرية

 2  
معمارية المعالج  

Intel 80486 

امتحانات  سبورة بيضاء 
يومية 

 وشهرية

 2  
مقدمة تعريفية عن 
 معمارية الحاسبات

امتحانات  سبورة بيضاء 
يومية 

 وشهرية

 2  
معمارية المعالج  

Intel Pentium 

امتحانات  سبورة بيضاء 
يومية 

 وشهرية

 2  

معمارية المعالج  
Intel Core 

family 

امتحانات  سبورة بيضاء 
يومية 

 وشهرية

 2  

معمارية المعالج  
Intel Core 

family 

امتحانات  سبورة بيضاء 
يومية 

 وشهرية

 2  

معمارية المعالج  
Intel Core 

family 

امتحانات  سبورة بيضاء 
يومية 

 وشهرية

 2  Memory types 

امتحانات  سبورة بيضاء 
يومية 

 وشهرية

 2  Memory types 
امتحانات  سبورة بيضاء 

يومية 



 5الصفحة   
 

  

  لمراجع الرئيسية )المصادر(ا -2       الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 

 

 وشهرية

      

      

      



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

الى كيفية تعامل نظام الحاسوب مع  باإلضافةمعمارية الحاسوب وطرق عنونة الذاكره وصيغتها  تقديم  -1 أهداف المقرر .8 2115/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .4 / معمارية الحاسوب اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 
برمجةة معالجةات الحاسةوب الي صةي الى دراسةة  باإلضافةب ومجة الحاسرااليعازات المكتوبة بلغة ب

الت  والمخرجات وعملية نقل البيانات بين أجزاء الحاسوب أعطاء نبذة عامه عن كيفية تنظيم المدخ -2 والمعالجات المصممه لغرض العمل على أجهزة معينة
 1وبرمجة الطرفيات

 

 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررم رجات .9



 2الصفحة   
 

  

  االهداف المعرفية - أ

 نظام الحاسوب وعمل أجزاءهمعرفة الطالب في مجال -1أ
  وثربط المفردات التي تم دراستها ومناقيتها من خالل انجاز بح-2أ
 لنظام الحاسوب يحدد الطالب اهم ال صائص  -3أ

 

  االهداف المهاراتية ال اصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
 تقارير علمية   - 3ب 
   

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واست دام السبورة التفاعلية  -اليرح باست دام ادوات العرض الحديثة الم تلفة -
 بمعمارية الحاسوبتزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة    -
  وتحليل اليفرات البرمجية لمناقيةتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات  -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 
 وقراءات بحوث ومصادر خارجية اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات  -
  

 

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 االختبارات النظرية -2 االختبارات العملية -1 طرائق التقييم      

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 بنظام الحاسوبتمكين الطلبة من حل المياكل المرتبطة  -1ج
 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقية -2ج
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الي صي التاهيلية المهارات  العامة و -د 
.) 
   تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية -1د
 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنيت -2د
 تنمية قدرة الطالب مع الوسائط المتعددة -3د
 الطالب على الحوار والمناقيةتطوير قدرة -4د
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      الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12
M.M mano and Charles, Logic and Computer 

Design Fundamentals, 2nd Edition Updated, 

Pearson Education Asia. 2- )المراجع الرئيسية )المصادر 
 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
م رجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  Microcomputers 

Historical Background 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 3  
Micro computer typical 

model 

محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 3  Microprocessor generations 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 3  
CPU(8085 Micro 

processor) architecture 

محاضرة الكترونية 
محرر باست دام 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 3  Registers 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 3  Registers transfer 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 3  
memory fetch and execute 

cycles 

الكترونية محاضرة 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 3  Memory Classification 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

9 3  Types of RAM 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Types of ROM 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 3  Address 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 3  data and control Busses 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 3  Data Transfer 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 3  Data Format 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

15 3  Alpha-Numeric codes 
محاضرة الكترونية 
باست دام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري
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الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

االلكترونية,مواقع المراجع  - ب
 االنترنت...

1. W.Stalling Computer Organization and 

Architecture, 4
th

 Edition, Prentice Hall 

India. 

2. J.P. Hayes, Computer Architecture, 

Edtion, Addison Wesley. 

 
 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

  التعليم والتعلم.اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 في االسبوع ساعتان    )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .SUP9 4مهارات االتصال / اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1 

 تهدف هذه المادة 
إتاحة استخدام وسائل االّتصال بكاّفة أنواعها حيث تشمل مهارات االتصال تعّلم وسائل التخاطب بكاّفة 

أنواعها: التخاطب الجسدي بلغة الجسد، والتخاطب الشفوّي باستخدام اللسان، ولغة خاّصة بالتواصل إلكمال 
تراسل اإللكترونّي، حيث يتطّلب ذلك عدّة عملّية االّتصال، واستخدام وسائل االّتصال التكنولوجّية من خالل ال

مهارات مثل: القدرة على إيصال الرسالة للمستقبل بشكل يتوائم مع مستوى مستقبل الرسالة، تفادي تأثيرات 
 التشويش على عملّية االّتصال، معرفة مستوى المخاطب من خالل القدرة على تحليل استجابته للرسالة.

 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

  تعريف مهارات االتصال-1أ
 في خدمة المجتمع االتصالتوظيف -2أ
 اهمية االتصال داخل المنظمةتعريف  -3أ
 االتصاليسمي الطالب انوع  -4أ

 تحديد انواع االتصال داخل المنظمة -5أ

   -6أ

  الخاصة بالمقرر االهداف المهاراتية  -ب 
 التذكر-المعرفة مهارات  -1ب
 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب
      مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 العروض التقديمية( المحاضرة المطورة( 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 استخدام التقنيات التعليمية )الفيديو التعليمي(

 طرائق التقييم      

 بحوث وأوراق عمل وتقارير ( –) أسئلة شفهية  تقويم بنائي 
 ملف إنجاز الطالب ( –) االختبارات التحريرية  تقويم نهائي

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 بين الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
 تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل المناقشات اليومية-2ج
 -3ج
   -4ج

 

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

 المشاركة في المؤتمرات العالمية-1د
 نشر البحوث-2د
 المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د
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 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
 Introduction, 

Definition of 

communication 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

2 2  Importance  

of Communication, 

محاضرة الكترونية 
محرر  باستخدام

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

3 2  Role of 

Communication   in 

an organization 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

4 2  Objectives of 

Communication, 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

5 2  Nature of 

Communication 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

6 2  Principles of 

Communication 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

7 2  Communication 

Networks in an 

Organization 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

8 2  Mid term exam   

9 2  Barriers to 

Effective 

Communication 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

11 2  Types of 

Communication 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 شفهي او تحريرياختبار 

11 2  Differences 

Between Oral and 

Written 

Communication, 

Link between Non-

Verbal Message 

and Verbal 

Message 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

12 2  Written 

Communication 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

13 2  Oral 

Communication 

محاضرة الكترونية 
باستخدام محرر 

 مايكروسوفت

 اختبار شفهي او تحريري

14 2  Project presentation   

15 2  Project presentation   
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 ,Owen, H: The Handbook of Communication Skills, 3ed      الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12
Routledge, U.S.A, 2002. 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

 

1.Richmond, V. & Mccroskey, J. & Mccroskey, L. Izational: Communication 
 For Survival: Making Work, Allyn & Bacon, 2005. 

 
2. Beardsley, R.&. Kimberlin, C. & Tindall, W: Communication Skills in  

Pharmacy Practice, Lippincott Williams & Wilkins. U.S.A. 2007. 
 

3.Sidell, N :Professional Communication Skills in Social Work,  
Allyn & Bacon, 200. 

 

  

  
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   ,...()المجالت العلمية,التقارير

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثة علميةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

 توسيع مفردات المنهج. 
 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دَبًٌخ خبِؼ اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

 وٍُخ اٌؼٍىَ / لسُ ػٍىَ اٌحبسىة اٌمسُ اٌدبِؼٍ / اٌّسوص .2

 COM1/ 1ِهبزاد حبسىة اسُ / زِص اٌّمسز .3

 حؼىز داخً اٌدبِؼخ أشىبي اٌحؼىز اٌّزبحخ .4

 فظٍٍ اٌفظً / اٌسٕخ .5

 ٌىً اسجىع ٔظسٌ سبػخ 2   )اٌىٍٍ(ػدد اٌسبػبد اٌدزاسُخ  .6

 2116 ربزَخ إػداد هرا اٌىطف  .7

 زأهداف اٌّمس .8

ألٔظّبخ اٌزشبغًُ  اٌؼٕبطبس اٌسيُسبُخ . اٌطبٌبت سبىف َبزؼٍُٔظبَ رشغًُ اٌحبسجخّؼسفخ ٌِمدِخ أسبسُخ  اْ هرا إٌّهح االوبدٍَّ هى
 خظببيض ٔظببَ اٌزشبغًُ ِمدِب  اٌبً ٔظببَ اٌزشبغًُ وَٕبدوش  ِثبً  .ثظبىزح خبطبخ (windows)ٌٕظبَ اٌزشغًُ  ثظىزح ػبِخ و

 ووبببرٌه االخبببز ف ثبببُٓ ثسِدُببببد إٌظببببَ واٌزطجُمببببد    (program &softwareثبببُٓ اٌجسٔببببِح واٌجسِدُببببد)االخبببز ف 
(software system & applications) رشغًُ واؽفبء ٔظببَ اٌزشبغًُ وَٕبدوش  لبيّبخ اٌجداَبخ  start وغُسهبب ِبٓ اٌاظببيض. 

 -وَهدف إٌّهح اًٌ:

خظببيض ٔظببَ اٌىَٕبدوش واٌمبدزح ػٍبً اٌطبٌبت  ٌهدف اٌّطٍىة ِٓ اٌطبٌت ٌىبٍ َدزببش ثٕدببذ ِزطٍجببد اٌّمبسز هبى إدزانا .1
  ٌمُبدح اٌحبسجخ ثسهىٌخ.و أهُّخ اسزاداِهب   اٌزؼبًِ ِؼهب ثس سخ

فٍ اٌّدبالد اٌّطٍىثخ ِثً االرظببي ثبألٔزسٔبذ وثبساِح اٌزىاطبً االخزّببػٍ ِثبً  اٌحبسىةرطىَس إِىبُٔخ اٌطبٌت اسزاداَ  .2
  اٌفُس.  

 
 

 

 

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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 ٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُوؽسايك ا اٌّمسزِاسخبد .11

  االهداف اٌّؼسفُخ - أ

 لُبدح اٌحبسىة .ِؼسفخ اٌطبٌت فٍ ِدبي -1
 ِؼسفخ ؽسايك اٌزؼبًِ اٌحبسىة .-2
 . خدَدح وؽسقهبزاد خدَدح َؼسف اٌطبٌت ِ-3

 

   

  االهداف اٌّهبزارُخ اٌابطخ ثبٌّمسز  -ة 
 اٌزروس-اٌّؼسفخ ِهبزاد  – 1
 زحًٍُ اٌزروُس واٌِهبزاد   - 2
      ِهبزاد االسزاداَ واٌزطىَس   - 3
    

 ؽسايك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 ؽسَمخ اٌّحبػسح واسزاداَ اٌسجىزح اٌزفبػٍُخ  -اٌشسذ ثبسزاداَ ادواد اٌؼسع اٌحدَثخ اٌّازٍفخ -
 أظّزهب بألحزسبة اٌزطىزٌ وثرصوَد اٌطٍجخ  ثبالسبسُبد واٌّىاػُغ االػبفُخ اٌّزؼٍمخ    -
 رزطٍت اٌزفىُس واٌزحًٍُ   االٔظّخ اٌحدَثخ  واٌزٍّىػبد ٔمبشُخ خ ي اٌّحبػساد ٌّٕبلشخ رىىَٓ ِد -
اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ِدّىػخ ِٓ االسئٍخ اٌزفىُسَخ خ ي اٌّحبػساد ِثً ِبذا ووُف وِزً وٌّبذا  -

 ٌّىاػُغ ِحددح 
 اػطبء اٌطٍجخ واخجبد ثُزُخ رزطٍت رفسُساد ذارُخ ثطسق سججُخ -
  

 

 ايك اٌزمُُُ ؽس     

 االخزجبزاد اٌؼٍُّخ -1
 االخزجبزاد إٌظسَخ -2
 اٌزمبزَس واٌدزاسبد -3
 اِزحبٔبد َىُِخ ثبسئٍخ حٍهب ذارُب   -4
 ثُزُخدزخبد ِحددح ثىاخجبد  - 5

 االهداف اٌىخدأُخ واٌمُُّخ -ج
 أظّخ اٌزشغًُ.ّشبوً ٌرّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ حً اٌّشبوً اٌّسرجطخ ثبالؽبز اٌفىسٌ  -1
 .ِزطىزح رشغًُثٕبء أظّخ رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ حً اٌّشبوً  فٍ  -2
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إٌّمىٌخ ) اٌّهبزاد األخسي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىز اٌشاظٍ اٌزبهٍُُخ اٌّهبزاد  اٌؼبِخ و -د 
.) 
 ِزبثؼخ  اٌزطىز اٌؼٍٍّ ِٓ خ ي االرظبي ثبٌدبِؼبد اٌؼبٌُّخ ػٓ ؽسَك االٔزسُٔذ   -1د
 ٌّشبزوخ فٍ اٌّؤرّساد اٌؼٍُّخ داخً وخبزج اٌمطس ا -2د
 اٌّشبزوخ فٍ اٌىزش وإٌدواد اٌؼٍُّخ داخً وخبزج اٌمطس -3د
 و ِؤسسبد اٌدوٌخ وشسوبد اٌمطبع اٌابص.اٌصَبزاد اٌُّدأُخ فٍ اٌّشبزَغ اٌظٕبػُخ  -4د



 4الصفحة   
 

  

 اٌجُٕخ اٌزحزُخ .12

      اٌىزت اٌّمسزح اٌّطٍىثخ -1
Computer Skills(1),  

  اٌّساخغ اٌسيُسُخ )اٌّظبدز( -2

اٌىزت واٌّساخغ اٌزٍ َىطٍ ثهب  - أ
   )اٌّد د اٌؼٍُّخ اٌزمبزَس ...(

 ثُٕخ اٌّمسز.11

 اٌسبػبد األسجىع
ِاسخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

أو اسُ اٌىحدح / 
 اٌّىػىع

 ؽسَمخ اٌزمُُُ ؽسَمخ اٌزؼٍُُ

1 2  
Introduction to windows 

operations system 
ِحبػسح اٌىزسؤُخ 
ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

2 2  
What software Version do 

I have and what's on my 

computer 

ِحبػسح اٌىزسؤُخ 
ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

3 2  
Operation System 

properties 

ِحبػسح اٌىزسؤُخ 
ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

4 2  
Difference between 

OS,program ,software , 

application 

ِحبػسح اٌىزسؤُخ 
ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

5 2  
Opening , logging off 

,restarting ,and shouting 

down a computer 

ِحبػسح اٌىزسؤُخ 
ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

6 2  
Start Menu  ِحبػسح اٌىزسؤُخ

ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

7 2  
Taskbar  ِحبػسح اٌىزسؤُخ

ثبسزاداَ ِحسز 
 ىفذِبَىسوس

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

8 2  
Desktop  ِحبػسح اٌىزسؤُخ

ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

9 2  
Windows  ِحبػسح اٌىزسؤُخ

ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

11 2  
Files and folders  ِحبػسح اٌىزسؤُخ

ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 شفهٍ او رحسَسٌاخزجبز 

11 2  
Windows Explorer 

Libraries 

ِحبػسح اٌىزسؤُخ 
ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

12 2  
Recycle bin  ِحبػسح اٌىزسؤُخ

ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

13 2  
Printing  ِحبػسح اٌىزسؤُخ

ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 زجبز شفهٍ او رحسَسٌاخ

14 2  

Network and internet 

(setting 

,www,Email,search 

Engine) 

ِحبػسح اٌىزسؤُخ 
ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رحسَسٌ

15 2  
Control Panel Principles 

and Application 

ِحبػسح اٌىزسؤُخ 
ثبسزاداَ ِحسز 
 ِبَىسوسىفذ

 سٌاخزجبز شفهٍ او رحسَ



 5الصفحة   
 

  

اٌّساخغ االٌىزسؤُخ ِىالغ  - ة
  االٔزسٔذ...

 

 .خطخ رطىَس اٌّمسز اٌدزاس13ٍ

 ِ سزحدس وخدَد فٍ اسزسارُدُبد اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ.اإلٌّبَ ثىً ِب هى 

 ٌاٌحدَثخ ؼٍُّخاالسزفبدح ِٓ ِسزدداد ٔزبيح  اٌجحىس ا. 

 .رطجُك ثؼغ اسزسارُدُبد اٌزدزَس اٌحدَثخ 

 رىسُغ ِفسداد إٌّهح. 

 ادخبي وزت ِظدزَخ وِٕهدُخ حدَثخ. 

 اػداد وزش ػًّ ِسزمجٍُخ. 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 عملي لكل اسبوع 2نظري +  2   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 الزامي أشكال الحضور المتاحة .204CODS 4/  هياكل بيانات اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىة جامع المؤسسة التعليمية .1 

 وصيف البيانات وهيكلتهات

 طرق واشكال تصميم البيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

  توصيف البيانات وهيكلتها  تعلم كيفية -1أ
  تعلم تصميم الخوارزميات  -2أ
 الخول لقواعد البيانات أساستعلم  -3أ 

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 على تصميم البرامج المهيكلةالتدريب   – 1ب
 تطوير مهارات لغات البرمجة  – 2ب
 - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 النظرية المحاضرات
 وسائل عرض الشرائح

 مختبرات عملية
 

 طرائق التقييم      

 امتحانات نظرية
 على الحاسوب األداءتقييم 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقييم    

 
 
 
 



 3الصفحة   
 

  

      الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12 
 المراجع الرئيسية )المصادر( -2 
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

لكترونية,مواقع المراجع اال - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 التوسع في بعض المواضيع الحديثة
 التوصيف الجديد في البرامجيات الحديثة

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

 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 البيانات أنواع  12 
محاضرات نظرية 

 وشرائح عرض

اختبارات يومية+ امتحانات 
 فصيرة

 
12 

 خوارزميات 
محاضرات نظرية 

 وشرائح عرض

اختبارات يومية+ امتحانات 
 فصيرة

 
12 

 خوارزميات 
محاضرات نظرية 

 وشرائح عرض

اختبارات يومية+ امتحانات 
 فصيرة

 
 المكدس  12

محاضرات نظرية 
 وشرائح عرض

اختبارات يومية+ امتحانات 
 فصيرة

 
12 

 المكدس 
محاضرات نظرية 

 وشرائح عرض

اختبارات يومية+ امتحانات 
 فصيرة

 
12 

محاضرات نظرية  الطابور 
 وشرائح عرض

ومية+ امتحانات اختبارات ي
 فصيرة

 
12 

محاضرات نظرية  القائمة المترابطة 
 وشرائح عرض

اختبارات يومية+ امتحانات 
 فصيرة



 4الصفحة   
 

  

 



  
 1الصفحة 

 

  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 دیالىجامعة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلیة العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

  105CODS1/  1ھیاكل متقطعة  رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 نظري لكل اسبوع 3  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 دراسة املفاهيم الرياضية االساسية حلل املشاكل وحتليل االنظمة باسلوب رياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  
 2الصفحة 

 

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10

  االھداف المعرفیة  - أ

  -1أ
  -2أ
  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  – 1ب
   – 2ب
   – 3ب
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  تكوین حلقات مناقشة داخل المحاضرة
  اعطاء واجبات یومیة

  طرح اسئلة خالل المحاضرة
 

 طرائق التقییم      

  یومیة قصیرةامتحانات 
  شھریةامتحانات 

  االجابة على االسئلة المطروحة خالل المحاضرةدرجات مشاركة في 
 

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  -1ج
  -2ج
  -3ج
    -4ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  
 

 طرائق التقییم    

  
  
  
 



  
 3الصفحة 

 

  

  

 البنیة التحتیة .12

      الكتب المقررة المطلوبة - 1
 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

الكتب والمراجع التي یوصي بھا   - أ
   ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة  - ب
   ...االنترنت

  

 الدراسي خطة تطویر المقرر.13

 

المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التاھیلیة المھارات  العامة و - د 
.(  

  -1د
  -2د
  -3د
    -4د

 بنیة المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  المفاھیم االساسیة للمادة 3 2و 1
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  المجموعات 3 4و 3
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  العملیات على المجموعات 3 6و 5
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  العالقات 3 8و 7
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  انواع العالقات 3 10و9
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  الدوال 3 12و  11
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر

  تركیب الدوال 3 14و  13
+ سبورة بیضاء

 عارضة بیانات
 امتحان قصیر



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 نظري لكل اسبوع 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 الزامي أشكال الحضور المتاحة .113CODS2 4/  2هياكل متقطعة  اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

 دقيق دراسة املفاهيم الرياضية االساسية حلل املشاكل وحتليل االنظمة باسلوب رياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .11

  االهداف المعرفية - أ

 -1أ
 -2أ
  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 مهارات تطبيقية– 1ب
 مهارات بحثية – 2ب
  – 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 تكوين حلقات مناقشة داخل المحاضرة
 اعطاء واجبات يومية

 طرح اسئلة خالل المحاضرة
 اعداد تقرير

 

 طرائق التقييم      

 يومية قصيرةامتحانات 
 شهريةامتحانات 

 المحاضرة داخلدرجات مشاركة 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقييم    

 
 
 



 3الصفحة   
 

  

      الكتب المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12 
 المراجع الرئيسية )المصادر( -2 
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  - أ
   )المجالت العلمية,التقارير,...(

المراجع االلكترونية,مواقع  - ب
  االنترنت...

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 بنية المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

  تعليم المفاهيم االساسية للمادة 3 2و 1
سبورة بيضاء+ 
 عارضة بيانات

 4و 3 امتحان قصير
  المصفوفات 3

سبورة بيضاء+ 
 بياناتعارضة 

 امتحان قصير

 6و 5
  العمليات على المصفوفات 3

سبورة بيضاء+ 
 عارضة بيانات

 امتحان قصير

 8و 7
  االنظمة الخطية 3

سبورة بيضاء+ 
 عارضة بيانات

 امتحان قصير

 11و9
  المخططات 3

سبورة بيضاء+ 
 عارضة بيانات

 امتحان قصير

 12و  11
  انواع المخططات 3

سبورة بيضاء+ 
 بياناتعارضة 

 امتحان قصير

 14و  13
  االشجار  3

سبورة بيضاء+ 
 عارضة بيانات

 امتحان قصير



 4الصفحة   
 

  

 

 



 1الصفحة   
 

  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 أهداف المقرر .8 2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6 فصلي الفصل / السنة .5 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .407COMS 4/ وسائط متعددة اسم / رمز المقرر .3 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2 ديالىجامعة  المؤسسة التعليمية .1 

وسنائل امعن م العناصنر الرئيسنية ل . الطالن  سنوف ينتعلممقدمنة أساسنية لتنتناإل امع مني الرقمني ان هذا المننج  اككناديمي هنو
وسنائل امعن م  األدوات المسنتددمة منانا  وكنذل  الرقمينة  الفينديو / والصنوت   والرسنوم المتحركنة مثنل الرسنومات الرقمينة 
 ال زمة لتطوير والمجارات الفنية مبادئ التصميم يغطي المنج  اككاديمي سوف بامضافة إلى ذل   .العروض / تطبيقات الرقمية

 -ويجدف المنج  الى: .منتجات الوسائط الرقميةعروض و وتفاعلية ديناميكية

لجدف المطلوب من الطال  لكي يجتاز بنجاح متطلبات المقرر هو إدراك الطال  لتقنيات معالجة الصنوت والصنورة والفنديو ا .1
 الرقمي و أهمية استددامجا بامضافة إلى المجاكت التطبيقية التي يدخل فيجا هذا الحقل.

 لرقمي و أهميتجا.إدراك الطال  ألنواع المعالجات التي تتم على الصوت والصورة والفديو ا .2

تطوير إمكانية الطال  استددام البرمجيات المتوفرة في هذا المجال بامضافة إلى المجارات التي يكتسبجا في معالجنة الصنوت  .3
 والصورة والفديو الرقمي الداخل إلى الحاسبة

ديو الرقمي مثل تحسين و تطوير إمكانية الطال  على كتابة البرمجيات التي تمثل تطبيق معين على الصوت والصورة والف
    إزالة الضوضا  و ضغطجا.الخ

 

 

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمدرجات .11

  اكهداف المعرفية - أ

 معرفة الطال  في مجال الوسائط المتعددة كالصوت والصورة والفديو-1أ
 معرفة طرائق التعامل مع هذه الوسائط-2أ
 الدصائص للوسائطيحدد الطال  اهم  -3أ

 يعرف الطال  مافات الصوت والصورة والفديو المحوسبة -4أ

 يسمى اجزا  المنظومات الداصة بحوسبة الوسائط المتعددة -5أ

   -6أ

  اكهداف المجاراتية الداصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-المعرفة مجارات  – 1ب
 تحليل التذكير والمجارات   - 2ب
      والتطويرمجارات اكستددام    - 3ب 
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستددام السبورة التفاعلية  -الارح باستددام ادوات العرض الحديثة المدتلفة -
 بالوسائط المتعددة و انظمتجاتزويد الطلبة  باكساسيات والمواضيع اكضافية المتعلقة    -
 تتطل  التفكير والتحليل   اكنظمة الحديثة  والتيتكوين مجموعات نقاشية خ ل المحاضرات لمناقاة  -
الطل  من الطلبة مجموعة من اكسئلة التفكيرية خ ل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا  -

 لمواضيع محددة 
 اعطا  الطلبة واجبات بيتية تتطل  تفسيرات ذاتية بطرق سببية -
  

 

 بيتيةدرجات محددة بواجبات  - 5 امتحانات يومية باسئلة حلجا ذاتيا   -4 التقارير والدراسات -3 اكختبارات النظرية -2 اكختبارات العملية -1 طرائق التقييم      

 اكهداف الوجدانية والقيمية -إل
 .المتعددة الوسائطكلنظمة تمكين الطلبة من حل المااكل المرتبطة باكطار الفكري  -1إل
 مدتلفة.متعددة الوسائط لتطبيقات بنا  انظمة تمكين الطلبة من حل المااكل  في  -2إل
 -3إل
   -4إل
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المنقولة ) المجارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الادصي التاهيلية المجارات  العامة و -د 
.) 
 متابعة  التطور العلمي من خ ل اكتصال بالجامعات العالمية عن طريق اكنترنيت   -1د
 لمااركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارإل القطر ا -2د
 المااركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارإل القطر -3د
 القطاع الداص.و مؤسسات الدولة وشركات الزيارات الميدانية في المااريع الصناعية  -4د
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 ,Fundamentals of Multimedia", by Ze-Nian Li"      الكت  المقررة المطلوبة -1 البنية التحتية .12

Mark S Drew, Published by Prentice Hall © 2004 2- )المراجع الرئيسية )المصادر 
 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مدرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3  

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 
شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام هبا 
 املادةلتحقيق افضل اداء من دراسة 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

2 3  
Multimedia Software 

Tools 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

3 3  
Overview of Multimedia 

Software Tools 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

4 3  Multimedia Production 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

5 3  Multimedia Production 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

6 3  
Graphics/Image Data 

Types 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

7 3  Gamma Correction 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

8 3  Color Models in Video 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

9 3  Chroma Subsampling 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

11 3  Audio Digitization 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

11 3  Audio Filtering 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

12 3  
Quantization and 

Transmission of Audio 

محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

13 3  Color Histogram 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

14 3  Texture Layout 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري

15 3  Image Retrieving 
محاضرة الكترونية 
باستددام محرر 
 مايكروسوفت

 اختبار شفجي او تحريري



 5الصفحة   
 

  

الكت  والمراجع التي يوصي بجا  - أ
   )المج ت العلمية التقارير ...(

المراجع اكلكترونية مواقع  - ب
 اكنترنت...

1. W. K. Pratt ,Digital Image Processing, 

Second Ed. Wiley, (1991). 

2. Gonzalez “Digital image processing” 
,2008. 

D.Philips, "image processing in c language", 

second edition, April 2000. 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي13 

 .املمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 
 الحديثة علميةاكستفادة من مستجدات نتائ   البحوث ال. 
 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 

  المنج توسيع مفردات. 
 ادخال كت  مصدرية ومنججية حديثة. 
 اعداد ورش عمل مستقبلية. 

 


