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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 دیالىجامعة  المؤسسة التعلیمیة .1

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

  202COCT1/ النظریة االحتسابیة  رمز المقرر/ اسم  .3

 داخل القاعة أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 نظري  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

  تعليم الطالب املفاهيم االساسية ملادة النظرية االحتسابية اليت تدخل يف تصميم الربجميات واستخدامها يف التطبيقات املختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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 المقررمخرجات .10

 االھداف المعرفیة  - أ

  املفاهيم االساسية ملادة النظرية االحتسابية-1أ

  -2أ
  -3أ
 -4أ

 -5أ

   -6أ

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

 طرائق التعلیم والتعلم      

  المحاضرات
 الشرح باستخدام ادوات العرض

 طرائق التقییم      

  امتحانات یومیة
  مشاركات یومیة
  امتحانات فصلیة

 امتحان نھائي

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  بین الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
  تعزیز ثقة الطالب بنفسھ من خالل المناقشات الیومیة-2ج
  -3ج
    -4ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  
 

 طرائق التقییم    
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 البنیة التحتیة .12

 الكتب المقررة المطلوبة - 1

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 . 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

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

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

 المقرربنیة .11

 الساعات األسبوع

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  2   Set notation 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات

امتحانات یومیة وواجبات 
بیتیة باالضافة الى 
 االمتحانات الشھریة

2  3  Regular Expression 
باستخدام   المحاضرةشرح 

  السبورة و عارض البیانات
= 

3  3  Regular Expression 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 

4  3  Finite Automata 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 

5  3  Finite Automata DFA 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 

6  3  Finite Automata NF and 
NF with λ-moves 

باستخدام   شرح المحاضرة
  السبورة و عارض البیانات

= 

7  3  Kleene’s theorem 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 

8  3   Kleene’s theorem 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 

9  3   Kleene’s theorem 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 

10  3   Introduction to Grammar 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 

11  3   Regular Grammar 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 

12  3   Context – sensitive 
grammar 

باستخدام   شرح المحاضرة
  السبورة و عارض البیانات

= 

13  3   Context – free grammar 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 

14  3   Context – free grammar 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 

15  3   Context – free grammar 
باستخدام   شرح المحاضرة

  السبورة و عارض البیانات
= 
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الكتب والمراجع التي یوصي بھا   - أ
  ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة  - ب
   ...االنترنت

  

 الدراسيخطة تطویر المقرر .13

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

  .الحدیثة علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

 .توسیع مفردات المنھج •

  


