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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 دیالىة جامع المؤسسة التعلیمیة .1

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

  412COEC/ أحتساب تطوري رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

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

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 قررأھداف الم .8

العناصAر الرئیسAیة  الطالAب سAوف یAتعلم. لAتعلم ومعرفAة خوارزمیAات البحAث الجینیAةمقدمAة أساسAیة ل ان ھذا المنھج االكAادیمي ھAو
كاألختیAار والترمیAز خطAوات الخوارزمیAة الجینیAة  وكAذلك ؛أنواع الخوارزمیAات الجینیAة، نظریة التطورمثل  ،لخوارزمیة الجینیةل

 -:ویھدف المنھج الى .فرة الوراثیةواألختیار والتزاوج والط
و أھمیAAة خوارزمیAAة البحAAث الجینیAAة لھAAدف المطلAAوب مAAن الطالAAب لكAAي یجتAAاز بنجAAاح متطلبAAات المقAAرر ھAAو إدراك الطالAAب لا .1

 .دخل فیھا ھذا الحقلتاستخدامھا باإلضافة إلى المجاالت التطبیقیة التي 
 .طرق البحث وأنواعھاإدراك الطالب ألنواع ا .2
مج�ال البرمج�ة یة الطالب استخدام البرمجیات المتوفرة في ھذا المجال باإلضافة إلى المھارات التAي یكتسAبھا فAي تطویر إمكان .3

 .الجینیة والریاضیات الجینیة

     

 

 

 

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

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10
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  االھداف المعرفیة - أ

  الذكاء وانواعھمعرفة الطالب في مجال -1أ
  الخوارزمیة الجینیةة طرائق التعامل مع معرف-2أ
 طوات للخوارزمیة الجینیةیحدد الطالب اھم الخ -3أ

  ھارات جدیدة وأحتساب تطوريیعرف الطالب م-4أ

 ویقارن النظریة الجینیة البایولوجیة والخوارزمیة الجینیةیسمى  -5أ

   -6أ

   االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  التذكر-فة المعرمھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
       مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -الشرح باستخدام ادوات العرض الحدیثة المختلفة -
  انظمتھا األحتساب التطوري وبالمتعلقة  تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة   -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   االنظمة الحدیثة  والتيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیةاعطاء الطلبة واجبات  -

   
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا   - 4
 بیتیةدرجات محددة بواجبات  - 5

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  لألحتساب التطوريل المرتبطة باالطار الفكري تمكین الطلبة من حل المشاك -1ج
  .مختلفةبحث جینیة بناء انظمة تمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
  -3ج
    -4ج
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المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التاھیلیة المھارات  العامة و - د 
.(  

  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -1د
  لمشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر ا -2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر -3د
 .اع الخاصو مؤسسات الدولة وشركات القطالزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة  -4د
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 البنیة التحتیة .12

 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw Hill      الكتب المقررة المطلوبة - 1
Press, 1997 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

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

 بنیة المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  3   

Evolutionary 
Computation 
Introduction 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

2  3  
Biological Evolutionary 

theory  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

3  3  
Genetic Algorithms 

Types 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  3  
Seeding the population 

and Encoding  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 ر شفھي او تحریرياختبا

5  3  
Selection   محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

6  3  
Selection Types   محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

7  3  
Crossover   محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 تحریرياختبار شفھي او 

8  3  
Crossover Types   محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

9  3  
Mutation   محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

10  3  
Mutation Types   محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 ياختبار شفھي او تحریر

11  3  
Complete Example   محاضرة الكترونیة

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

12  3  TSP using Genetic 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

13  3  Routing using genetic 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 شفھي او تحریري اختبار

14  3  
4 Queen puzzle using 

genetic  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

15  3  Genetic tutorial  
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري



  
 5الصفحة 

 

  

مواقع ,المراجع االلكترونیة - ب
  ...االنترنت

1- Fundamentals of genetic algorithms: 
Architecture, Algorithms, and Applications, 
LaureneFausett, 2002. 
2- Practical Genetic Algorithms, Randy L. 
Haupt, 2004 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي.13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم •

  .الحدیثة علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .ت التدریس الحدیثةتطبیق بعض استراتیجیا •

  .توسیع مفردات المنھج •

  .ادخال كتب مصدریة ومنھجیة حدیثة •

 .اعداد ورش عمل مستقبلیة •

  


