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  214COADA/ تصمیم وتحلیل الخوارزمیات 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

 أھداف المقرر .8

فCي كیفیCCة بنCCاء وتصCمیم الخوارزمیCCات ومCCا ھCي افضCCل الطCCرق المتبعCة فCCي اختیCCار  مقدمCCة أساسCCیة ان ھCذا المCCنھج االكCادیمي ھCCو
ویھCدف المCنھج  .الخوارزمیة لحل المشكلة قید البحث على ان یكون االختیار یاخذ بنظر االعتبار الوقت الالزم والمساحة الخزنیة 

 -:الى
كیفیة اختیار الخوارزمیة ومدى تناسبھا مع لھدف المطلوب من الطالب لكي یجتاز بنجاح متطلبات المقرر ھو إدراك الطالب ا .1

 .إلضافة إلى المجاالت التطبیقیة التي یدخل فیھا ھذا الحقلبا المشكلة قید البحث
 .و أھمیتھاالخوارزمیات إدراك الطالب ألنواع المعالجات  .2
 في تحلیل الخوارزمیة وبیان الوقت والمساحة التي تتطلبھا في حل المشكلةالب تطویر إمكانیة الط .3

التي یCتم تطویرھCا بCانواع خوارزمیCات مختلفCة ومقارنCة مCدى فعالیCة كCل واحCدة تطویر إمكانیة الطالب على كتابة البرمجیات  .4
     منھا

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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  المعرفیةاالھداف   - أ

  بانواع الخوارزمیات المستخدمة في معالجة المشاكلمعرفة الطالب -1أ
  رفة طرائق التعامل مع ھذه الخوارزمیاتمع-2أ
 الخصائص التي تتضمنھا الخوارزمیة وھي الوقت والمساحةیحدد الطالب اھم  -3أ

 یعرف الطالب انواع الخوارزمیات وخطوات انجازھا-4أ

 التي یتم اعتمادھا في اختیار الخوارزمیة االفضلاھم النقاط یسمى  -5أ

   -6أ

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

 طرائق التعلیم والتعلم      

طریقة المحاضرة واستخدام السبورة   -المختلفة الشرح باستخدام ادوات العرض الحدیثة  -
 التفاعلیة 

و بتصمیم وتحلیل الخوارزمیات تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة  -
 انظمتھا

تتطلب التفكیر   االنظمة الحدیثة  والتيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة  -
 والتحلیل 

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى  -
 ولماذا لمواضیع محددة 

  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  

 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
  .لتصمیم وتحلیل الخوارزمیاتاللنظمة تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
  .مختلفةاللتطبیقات واختیار افضل خوارزمیة لتمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
 

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
 .و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاصالزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة  -4د
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 بنیة المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  3   

و مقدمة عامة يتم خالهلا تعار يف 

شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام "ا 

  لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

2  3  
Asymptotic analysis of 

upper and average 
complexity bounds 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

3  3  
Identifying differences 

among best, average, and 
worst case behaviors 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  3  
Big O, little o, and theta 

notation 

الكترونیة محاضرة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

5  3  
Standard complexity 

classes 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

6  3  

Empirical 
measurements of 
performance of 

algorithms 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

7  3  
Time and space trade 

offs in algorithms 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

8  3  

Divide-and-conquer 
O(N log N) sorting 

algorithms (Quicksort, 
heapsort, mergesort) 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

9  3  
Binary search trees 

Sequential and binary 
search algorithms 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

10  3  
Quadratic sorting 

algorithms (selection, 
insertion) 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

11  3  
Advanced Design and 
Analysis Techniques 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

12  3  
Brute-force algorithms 

Greedy algorithms 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

13  3  

Graph Algorithms 
Shortest path algorithm 
(Dijkstra's and Floyd's 

algorithms) 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

14  3  
Simple numerical 

algorithms 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

15  3  
Hash tables, including 
collision- avoidance 

strategies 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري



  
 4الصفحة 

 

  

 البنیة التحتیة .12

      الكتب المقررة المطلوبة - 1

� Introduction to Algorithms By Thomas H. 
Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, 
Clifford Stein, Third Edition, 2009 

 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

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

مواقع ,المراجع االلكترونیة  - ب
  ...االنترنت

� Introduction To Design And Analysis Of 
Algorithms by Anany levitin, Pearson Edition, 
2003 

� Algorithm Desgin By Jon Kleinberg, Eva Tardos, 
2006 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي.13

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

  .الحدیثة علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  .المنھجتوسیع مفردات  •

  .ادخال كتب مصدریة ومنھجیة حدیثة •

 .اعداد ورش عمل مستقبلیة •

  


