
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 

 كليات ستمارة وصف البرنامج األكاديمي للا

   1026 - 1025للعام الدراسي 
 جامعة القادسية: اسم الجامعة   

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات:  اسم الكلية

 قسمان علميان:   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 1025   /   9/   12تاريخ ملء الملف :  
 

 

داء اسم مدير شعبة ضمان الجودة واأل       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

 محمد جابر حميدي              أ.م.د وقاص غالب عطشان            أ.م.د هشام محمدعلي حسن   

 1025/ 9 / 12 التاريخ                     1025 / 9 / 12التاريخ               1025/  12/9  التاريخ 

 التوقيع              توقيع                               ال                                التوقيع                

             
 

 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي    

 اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي:

               1025   /   9/   12التاريخ    

 التوقيع

 



  
 2 الصفحة

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 عليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات الت

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 مقرر ضمن البرنامج وصف لكل

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 الحاسوبقسم علوم / وتكنولوجيا المعلوماتكلية علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز  .2

 علوم الحاسوب اسم البرنامج األكاديمي  .3

 في علوم الحاسوب علوم بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 تنظام المقررا النظام الدراسي   .5

  (ABET)االعتماد األكاديمي  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 االمتحانات المركزية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2015-9-21 تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 بو( إعداد وتأهيل المختصين لتلبية متطلبات سوق العمل بقطاعية العام والخاص في علوم الحاس1)

من خالل التنويع في طرق التعلم والتعليم وتدريب الطالب على تطبيق المعارف  يا المعلوماتتكنولوجو

 والمهارات المكتسبة لحل مشاكل واقعية.

( تهيئة المناخ المناسب للطالب وبما يمكنهم من تطبيق معارفهم ومهاراتهم المكتسبة في التعرف على 2)

 .تكنولوجيا المعلوماتو و بوعية ذات العالقة بالحاساحتياجات ومشكالت المجتمع واألمور االجتما

بشقية النظري والتطبيقي  تكنولوجيا المعلوماتو و بو( تقديم برامج أكاديمية متميزة في مجال علوم الحاس3)

 تتوافق مع المعايير العالمية للجودة األكاديمية وتلبي حاجة سوق العمل.

مجاالت  وبشكل عام  تكنولوجيا المعلوماتو بوعلوم الحاس ( تشجيع وتنمية البحث العلمي في مجاالت4

 . قواعد البياناتوالبرامجيات , الشبكات , اللغويات الذكاء االصطناعي ,

 ( إعداد بيئة محفزة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير معارفهم ومهاراتهم التعليمية والبحثية.5)

 ألهلية والمجتمع بكافة مؤسساته المختلفة.( بناء وتطوير الشراكة مع القطاعات الحكومية وا6)

 



  
 1 الصفحة

 
  

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم -أ

       ان يتعلم الطالب لغات البرمجة  -1أ

 القدرة على إيجاد الحلول العلمية لمشاكل المجتمع برمجيا. -2أ

 التصال والشبكات السلكية واالسلكيةالقدرة على استخدام وتطوير  وسائل  ا -3أ

 القدرة على تحليل األنظمة البرمجية  وتقيمها قبل البدء بتصميم النظام  -4أ

تطوير مهارات الطالب في بناء النظم الذكية والتي تعتمد على اساس التحليل واالستنتاج  -5أ

 واالستدراك والتعلم الذاتي.

في تقيم وبناء االنظمة البرمجية باالعتماد على اساسيات  تزويد الطالب ببعض القواعد األساسية -6أ

 هندسة البرمجيات.

 زيادة معلومات الطالب على أساسيات تنفيذ النظم البرمجية من خالل فهم الية عمل الحاسوب. -7أ

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب 

 نظري - 1ب 

 عملي  - 2ب 

 تدريب صيفي  - 3ب 

    بحوث تخرج -4ب 

 

 رائق التعليم والتعلم ط     

 السبوره االعتيادية -1

 السبورة االلكترونية -2

 جهاز عرض البيانات -3

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات المركزية والشهرية . -1

 االمتحانات االنية -2

 تقارير علمية -3

 االمتحانات عملية -4

 مشاريع بحوث -5

 

 

 مهارات التفكير-ج

 مهارة االستنباط والتحليل -1ج         

 مهارة المقارنة -2ج

 مهارات المناقشة -3ج

 مهارات استخدام الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت -4ج   

 مهارة البحث واالستقصاء - 5ج   

 مهارة إجراء البحوث واستخالص النتائج -6ج   

 مهارة اتخاذ القرار -7ج    



  
 3 الصفحة

 
  

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية -1

 المختبرات العملية -2

 واالستقصاء لبحثا -3

 ضمن الدروس العمليةمجموعات النقاش  -4

 

 طرائق التقييم    

 الشفوية والتحريرية  االمتحانات -1

 مشاريع بحثية -2

 المناقشات الصفية -3

 تقيم الواجبات والمناقشات -4

 الفردية والجماعي تقيم البحوث -5

 
 

 

 وظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية الت-د 

 تنمية القدرة على العمل الجماعي الفعّال-1د

 تنمية القدرة على التعلم الذاتي-2د

 تنمية القدرة على طرح األفكار ومناقشتها-3د

 تنمية القدرة على معالجة المشكالت بطريقة منطقية منظمة-4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 التعلم التعاونى -1

 شات الجماعيةالمناق -2

 التعليم الفردى -3

 

 طرائق التقييم          

 

 مالحظة تفاعل الطلبة في مواقف مختلفة -1

 طرح قضايا ومشكالت من الواقع ومالحظة كيفية تعامل الطلبة برمجيا معها -2

 تقيم األعمال الجماعية والفردية -3

 حلول مشاكل التدريب الصيفي من خالل مشاريع التخرج -4
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 مج بنية البرنا .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر 

 أو المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 المستوى األول

 

 

 

 

 121ح

 122ح

 123ح

 125ح

 103ث

 104ث

 101ل 

 102ل

 101ت

 102ت

 101ر

 111ر

 102ر

 112ر

 101ص

 1برمجة 

 2برمجة

 تصميم منطقي رقمي

 بتنظيم الحاسو

 حقوق إنسان

 ديمقراطية

 لغة عربية

 لغة انكليزية

 تربية رياضية 

 تربية فنية

 1تفاضل وتكامل 

 2تفاضل وتكامل 

 1هياكل متقطعة 

 2هياكل متقطعة 

 مبادئ إحصاء 

 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

3 

2 

 

  

 درجة البكالوريوس 

 معتمدة وحدة ( ساعة 142تتطلب )

 201ح المستوى الثاني

 203ح

 204ح

 207ح

 208ح

 209ح

 216ح

 217ح

 210ر

 214ر

 215ر

 229ر

 251ر

 

 لغات برمجة منطقية

 1هياكل بيانات 

 1معمارية ولغة تجميع

 2هياكل بيانات 

 احتسابية

 2معمارية ولغة تجميع

تحليل نظم وتصميم قواعد 

 البيانات

 برمجة كيانية

 جبر خطي

 معادالت تفاضلية اعتيادية

 احتمالية

 رياضيات ضبابية

 دديةطرق ع

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 
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 303ح المستوى الثالث

 305ح

 306ح

 309ح

 311ح

 312ح

 320ح

 325ح

 329ح

 333ح

 303ث

 338ر

 349ر

 1معمارية الحاسب 

 1مترجمات 

 2مترجمات 

 2معمارية الحاسبات 

 1هندسة برامجيات 

 2هندسة برامجيات 

 1ذكاء اصطناعي 

 تصميم خوارزميات

 1رسم بالحاسب 

 واالنترانيت االنترنت

 نظرية المعرفة

 بحوث عمليات

 نظرية أعداد

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

 

 

 401ح المستوى الرابع

 402ح

 403ح

 407ح

 408ح

 418ح

 426ح

 427ح

 428ح

 450ح

 1انظمة تشغيل 

 2انظمة تشغيل 

 1اتصاالت وشبكات الحاسبات

 2اتصاالت وشبكات الحاسبات

 معالجة صور

 محاكاة بالحاسب

 1لحواسب والبيانات امنية ا

 2امنية الحواسب والبيانات 

 حسابات برمجية 

 مشروع بحث تخرج

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

    

    
 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 التعليم االلكتروني -1

 استخدام وسائل االنترنيت-2

 استخدام وسائل االتصال الحديثة-3

 

 االلتحاق بالكلية أو المعهد(األنظمة المتعلقة ب عمعيار القبول )وض .14

 القبول المركزي -1

معدل الطالب ضمن قوائم القبول المركزي باستثناء أبناء التدريسيين حيث يتم قبولهم حسب )الرغبة(  -2

 لتوزيعهم على األقسام .
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 /www.qu.edu.iq/cm رسميال لكلية اموقع ال

 (facebookى موقع التواصل االجتماعي )صفحة تضم معلومات عن الكلية والقسم عل

www.facebook.com/qucsit 
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 المنهج مهارات مخطط

 للتقييم الخاضعة البرنامج من الفردية التعلم لمخرجات المقابلة المربعات في اشارة وضع يرجى

 البرنامج من المطلوبة التعلم مخرجات 

 المقرر اسم المقرر رمز المستوى/  السنة
 أساسي

 أم

 اختياري

 والفهم المعرفة
 الخاصة مهاراتال

 بالموضوع
 التفكير مهارات

 والمنقولة العامة المهارات

 األخرى المهارات( أو) 

 التوظيف بقابلية المتعلقة

 الشخصي والتطور

 2ب 4أ 3أ 1أ 2أ
ب

1 
 4د 3د 1د 2د 4ج 3ج 1ج 2ج 4ب 3ب

 

 األول المستوى
 121ح

 122ح

 123ح

 125ح

 103ث

 104ث

 101ل 

 102ل

 101ت

 102ت

 1برمجة 

 2برمجة

 تصميم منطقي رقمي

 تنظيم الحاسوب

 حقوق إنسان

 ديمقراطية

 لغة عربية

 لغة انكليزية

 تربية رياضية 

 تربية فنية

 أساسي

 أساسي

 أساسي

 أساسي

 أساسي

 أساسي

 أساسي

 أساسي

 أساسي

 أساسي

 أختياري

√ 

√ 

 7أ

 7أ

 

√ 

√ 
   

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

  √ 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

 

 

 

 

 

√ 
 

√ 

√ 
 

  

 

 

 

√ 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

√ 

√ 
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 101ر

 111ر

 102ر

 112ر

 101ص

 1تفاضل وتكامل 

 2تفاضل وتكامل 

 1هياكل متقطعة 

 2هياكل متقطعة 

 مبادئ إحصاء

 اساسي

 أساسي

 اساسي

 أساسي

 

 اختياري

  

  

   
 1أ 2أ

أ

3 
 2ب 4أ

ب

1 
 4د 3د 1د 2د 4ج 3ج 1ج 2ج 4ب 3ب

 201ح الثاني المستوى

 203ح

 204ح

 207ح

 208ح

 209ح

 216ح

 217ح

 210ر

 214ر

 215ر

 229ر

 لغات برمجة منطقية

 1هياكل بيانات 

 1معمارية ولغة تجميع

 2هياكل بيانات 

 احتسابية

 2معمارية ولغة تجميع
 قواعد البياناتتصميم تحليل نظم و

 برمجة كيانية

 جبر خطي
 معادالت تفاضلية اعتيادية

 احتمالية

 رياضيات ضبابية

 اساسي

 اساسي

 اساسي

 اختياري

 اساسي

 اساسي

 اساسي

 اساسي

 اساسي

 اساسي

 اختياري

 اختياري

 اساسي

 اختياري

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 
 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

 7أ
 

 

√ 
 

√ 

√ 
 

 

√ 

√ 

√ 
 

 

√ 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

√ 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 

  √ 
 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 √ 
 

  

 

 

√ 
 

√ 
 

√ 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ 7

 أ7

 أ7

 أ7

 أ7

 

 1ب

 1ب

 1ب

 1ب

 1ب

 1ج

 1ج

 1ج

 1ج

 1ج

 2ج

 2ج

 2ج

 2ج

 2ج

 3ج

 3ج

 3ج

 3ج

 3ج

 1د

 1د

 1د

 1د

 1د

 2د

 2د

 2د

 2د

 2د
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 251ر
 

    اساسي طرق عددية

 

   
 1أ 2أ

أ

3 
 2ب 4أ

ب

1 
 2د 4ج 3ج 1ج 2ج 4ب 3ب

د

1 
 4د 3د

 303ح الثالث المستوى

 305ح

 306ح

 309ح

 311ح

 312ح

 320ح

 325ح

 329ح

 333ح

 303ث

 338ر

 349ر

 1معمارية الحاسب 

 1مترجمات 

 2مترجمات 

 2معمارية الحاسبات 

 1هندسة برامجيات 

 2هندسة برامجيات 

 1ذكاء اصطناعي 

 رزمياتتصميم خوا

 1رسم بالحاسب 

 االنترنت واالنترانيت

 نظرية المعرفة

 بحوث عمليات

 نظرية أعداد

 اساسي

 اساسي

 اساسي

 اساسي

 اختياري

 اساسي

 اختياري

 اساسي

 اختياري

 اساسي

 اختياري

 اختياري

 اختياري

 اختياري

 

 

√ 

√ 
 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 
 أ4

 أ6

 

 

√ 
 أ6

 أ7

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 √ 

 
 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

 

√ 

√ 
 

√ 

√ 
 

√ 

 

√ 

√ 
 

 

 

 

 

√ 

  

√ 

√ 

√ 

 
 

√ 
 

 

√ 
 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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 1أ 2أ

أ

3 
 2ب 4أ

ب

1 
 4د 3د 1د 2د 4ج 3ج 1ج 2ج 4ب 3ب

 401ح الرابع المستوى

 402ح

 403ح

 407ح

 408ح

 418ح

 426ح

 427ح

 428ح

 450ح

 1غيل انظمة تش

 2انظمة تشغيل 

 1اتصاالت وشبكات الحاسبات

 2اتصاالت وشبكات الحاسبات

 معالجة صور

 محاكاة بالحاسب

 1امنية الحواسب والبيانات 

 2امنية الحواسب والبيانات 

 حسابات برمجية 

 مشروع بحث تخرج

 اساسي

 اساسي

 اساسي

 اساسي

 اختياري

 اختياري

 اساسي

 اختياري

 اختياري

 اساسي

√ 

√ 
 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 
 

 

√ 

 

 

√ 

√ 
 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

 

 

 

√ 

√ 

  

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

√ 

√ 
 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

√ 

                   



  
 22 الصفحة

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 تعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات ال

يعتبر واحد من المقررات االساسية في علوم الحاسوب والذي يدرس ضمن مقررات المستوى االول حيث 

يوفر للطالب امكانية بناء البرامج ومعالجة المشكلة بصورة علمية باالعتماد على لغة برمجية جيدة باسلوب 

 منطقي. 

 جامعة القادسية  سسة التعليميةالمؤ .1

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 121ح/   1برمجة مهيكلة  اسم / رمز المقرر .3

 مستوى اول فصل اول اساسي البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية األولى/فصل األول ال الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

              أهداف المقرر-9
 .التحكم هياكل و والمتغيرات الدوال فهم على التركيز مع المنظمة البرمجة أسس تقديم -أ 

 .البرمجة مبادئ وفهم اآللي الحاسب لمع أساسيات فهم من الطالب تمكين -ب            

 .والمترجمات التحرير أجهزة فيها بما البرمجة في المستخدمة المتنوعة األدوات تقديم -ج           
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ

 بحثها و شمولها " اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب -

 ++cبلغة البرمجة اكتساب مهارات البرمجة  -
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات وكتابة البرمجة علي قادر الطالب ان من التأكد -

 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل البرمجية. -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب درةق تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة ميةتن  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
لوحدة / المساق اسم ا

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 األول
 عن عامة مفاهيم

 البرمجة
مدخل إلى البرمجة 

 المهيكلة
نظري + 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الثاني
4 

 للبرنامج العام الهيكل
مدخل الى البرمجة 

 المهيكلة
نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 الثالث
 و البيانات أنواع 4

 و والقيم المتغيرات
 .اإلسناد و الحروف

 تعريف المتغيرات
نظري + 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 الرابع
 و البيانات أنواع 4

 و والقيم المتغيرات
 .اإلسناد و الحروف

 تعريف المتغيرات
نظري + 

 عملي
 امتحان اني

 الخامس
4 

العمليات الحسابية 

 والمنطقية
 ياضيةالمعامالت الر

نظري + 

 عملي

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 السادس
العمليات الحسابية  4

 والمنطقية
 المعامالت المنطقية

نظري + 

 عملي
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 السابع
4 

 جمل الشرط المنفردة  الجمل الشرطية 
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 الثامن
4 

 جمل الشرط المتداخلة الجمل الشرطية 
ي + نظر

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 التاسع
4 

 الجمل الشرطية 
عبارات التوقف و  

 االستمرار
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 العاشر
4 

 الجمل الشرطية 
 .. Switchعبارة 
Case  

نظري + 

 عملي
امتحان 

 شهري

 الحادي عشر 
 و التكرار و التتابع 4

 التفريع
 for ةحلق

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 عشرالثاني 
 و التكرار و التتابع 4

 التفريع
 While ةحلق

نظري + 

 عملي
مناقشة و 

 امتحان اني

 الثالث عشر
 و التكرار و التتابع 4

 التفريع
 Do .. while ةحلق

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 الرابع عشر
 و التكرار و التتابع 4

 التفريع
 الحلقات المتداخلة

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 عشر الخامس
 و التكرار و التتابع 4

 التفريع
 الحلقات المتداخلة

نظري + 

 عملي
 مناقشة 



  
 25 الصفحة

 
  

 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 2001)ملخص شوم(. ++c. البرمجة باستخدام لغة 1

 c++ .2000.البرمجة بلغة 2

متطلبات خاصة ) وتشمل على 

ورش العمل  سبيل المثال

والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 ++turbo C++, Visual Cالبرامجبات: 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 قبول ال .12

 مستوى اول  المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 123طقي الرقمي / ح تصميم من اسم / رمز المقرر .3

 مستوى اول فصل اول اساسي البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 االول / السنة االولى الفصل / السنة .6

عدد الساعات الدراسية  .7

 )الكلي(
60  

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 يتعرف الطالب على االنظمة الرقمية  -2
 عرف الطالب على الجبر البولياني و البوبات المنطقيةيت -1
 يتعرف الطالب على انواع و ربط الدوائر المنطقية التركيبيه -3
 يتعرف الطالب انواع ذاكرة الحاسب -4
 يتعرف الطالب الدوائر التعاقبية -5
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ت المنطقية وطريقة تمثيلها والبواباالمعرفة االساسية في الدوائر االلكترونية الرقمية  يوفر وصف المقرر

ية وكذلك يوضح مبادئ الدوائر التعاقبية  ويكتسب الطالب القدرة على تصميم الدةائر دوائر الرقملها في الوعم

 جزاء المادية للحاسبه.الرقمية وكذلك يوفر المعرفه بأساسيات اال
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 لية على تصميم الدوائر المنطقيةله القاب -1أ

 اساسيات لغة التجميع -2أ

 معرفة انواع و عمل الذاكرة الحاسب الرقمي  -3أ
 له المعرفة بالعدادات و المسجالت -4أ
 يتهيا لمقرر معمارية الحاسب و لغة التجميع -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تقارير علمية  – 1ب

 بحوث تخرج – 2ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية -1
 المناقاشات العلمية -2
 مختبرات عملية -3
 بحوث عملية -4

 

 

 طرائق التقييم      

 المحاضرات النظرية -1
 مختبرات عملية -2
 مناقشة داخل المحاضرة النظرية و المختبرات العملية -3
 تدريب عملي على ربط الدوائر- 4

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 لميةتقارير ع -1ج

 بحوث تخرج-2ج

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ادارة المحاضرة على نحو يشعر بالوقت -1
 تشجيع االجابات الصحيحة ومناقشة االجابات الخاطئه -2
 تكليف الطالب بنشاطات عملية فردية و جماعية -3
 تحصيص نسبة من درجات االنشطة الجماعية -4
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 استخدام طريةه مناسبة تخص المقرر -5

 

 

 التقييم  طرائق   

 المشاركة داخل القاعة الدراسية -1
 اختبارات تحريرية انية , شهرية و نهائية -2
 انشطة بحثية -3

 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 سبتأهيل الطالب على استخدام التصميم المنطقي الرقمي لفهم معمارية الحا-1د

 تنمية قدرة الطالب على فهم اسلوب عمل الحاسب الرقمي -2د

 تنمية قدرة الطالب على العالقة ما بين أجزاء الحاسب الرقمي-3د

 استعداد الطالب لمقرر معمارية الحاسب و لغة التجميع  -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول
 التعريف بانظمة

 الرقمية
 االنظمة الرقمية

أسئلة عامة  عملي /نظري 

 ومناقشة

 الثاني
التعريف بالعمليات  4

 الحسابية
 العمليات الحسابية

أسئلة عامة  نظري / عملي

 ومناقشة

 الثالث
التعريف بالعمليات  4

 الحسابية
 العمليات الحسابية

أسئلة عامة  عملينظري / 

 ومناقشة

 الرابع
التعريف بالبوابات  4

 المنطقية
 البوابات المنطقية

أسئلة عامة  نظري / عملي

 ومناقشة

 الخامس
التعريف بالبوابات  4

 المنطقية
 البوابات المنطقية

اختبارات  نظري / عملي

 ومناقشة

 السادس
التعريف بالدوال  4

 المنطقية
 الدوال المنطقية

أسئلة عامة  نظري / عملي

 ومناقشة

 السابع
التعريف بالدوال  4

 المنطقية
 تبسيط الدوال المنطقية

امتحان  نظري / عملي

 شهري

 الثامن
التعريف بالعمليات  4

 المنطقية
 العمليات المنطقية

أسئلة عامة  نظري / عملي

 ومناقشة

 التاسع
التعريف بالعمليات  4

 المنطقية
 العمليات المنطقية

ئلة عامة أس نظري / عملي

 ومناقشة

 العاشر
التعريف بالدوائر  4

 التركيبية
 الدوائر التركيبية

أسئلة عامة  نظري / عملي

 ومناقشة

 الحادي عشر
التعريف بالدوائر  4

 التركيبية
 الدوائر التركيبية

أسئلة عامة  نظري / عملي

 ومناقشة

أسئلة عامة  / عملي نظري الدوائر التركيبيةالتعريف بالدوائر  4 الثاني عشر
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

1- Digital Design ,Mano, third edition ,  

2- Brown, S. D. and Vranesic, Z. G., 

“Fundamentals of Digital Logic with 

VHDL Design”, McGraw-Hill, 2000 

 

 

المثال ورش العمل متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

 والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

http://www.zinio.com/offer 
http:/www.freescience.info 

Work shop pinch program  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات 

 ي والدراسات الميدانية ( الضيوف والتدريب المهن
 مشاريع بحوث

 

 القبول  .13

 مستوى أول المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 ومناقشة التركيبية

 الثالثه عشر
التعريف بالدوائر  4

 التعاقبية
 الدوائر التعاقبية

أسئلة عامة  نظري / عملي

 ومناقشة

 الرابع عشر
التعريف بالدوائر  4

 التعاقبية
 الدوائر التعاقبية

أسئلة عامة  نظري / عملي

 ومناقشة

 الخامس عشر
التعريف بالدوائر  4

 التعاقبية
 التعاقبية الدوائر

امتحان   نظري / عملي

 شامل

      

http://www.zinio.com/offer
http://www.zinio.com/offer
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 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
كلية علوم الحاسوب و تكنولوجيا  /جامعة القادسية 

 المعلومات

 علوم الحاسوبقسم  القسم الجامعي / المركز .2

 101ر/   1تفاضل وتكامل  م / رمز المقرراس .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية األولى/الفصل األول  الفصل / السنة .6

 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

ها ودراسة بالدوال الرياضية بمتغير واحد وكيفية بيان المعرفه 1مقرر التفاضل والتكامل يوفر 

مفاهيم الوكذلك يعتني بالمشتقات والتكامل المحدد والغير محدد وتوضيح  واستمراريتها وغاياتها

 ادالت التفاضلية االعتيادية وكذلك تطبيقاتها في العلوم االخرىالرياضية للمع

 أهداف المقرر .9

 .حساب التفاضل والتكاملالتعرف على المفاهيم األساسية ل -

 التعرف على اتصال الدوال وعالقته بالنهايات. -

 التعرف على قابلية اشتقاق الدوال وتكامل الدوال المختلفة وعالقته باالستمرارية. -

 معرفة تطبيقات التفاضل والتكامل في مختلف العلوم. -

 القدرة على استخدام التفاضل والتكامل في حل المعضالت الرياضياتية. -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 المعرفة والفهم -أ

        الرياضياتيةاكتساب الخبرة والمعرفة في رسم الدوال  -1أ

 حلول المعادالت التفاضلية  -2أ

 إيجاد المساحات تحت المنحني وتطبيقاته في العلوم األخرى -3أ

 لهندسيةحساب المساحات السطحية والحجوم لألشكال ا -4أ

 

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي -1ب

 تقارير علمية    -2ب

 بحوث تخرج -3ب

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاشية.  -

 أنشطة في قاعة الدرس .  -

 منها .  إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة -

 إعطاء أمثلة وأسئلة تثير تفكير الطالب . -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .

 

 

 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير -1ج

 نطقي والرياضياتي في إيجاد حلول المسائلالتفكير الم -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير -3ج

  

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 

 . تشجيع اإلجابات الصحيحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فيها 
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 الجماعية والواجبات األنشطة عضبب الطالب تكليف. 

 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 . استخدام طريقة مناسبة تخص هذا المقرر 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 

 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية اآلنية , الفصلية ختباراتاال تعتبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 استخدام التفاضل والتكامل في حل المعضالت في العلوم االخرى. على الطالب قدرة تنمية  -1د

 .  بالتعرف على أنواع الدوال الطالب قدرة تنمية  -2د

 . التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د



  
 13 الصفحة

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 عداد الحقيقةاأل 3 األول

و  األعداد الحقيقة

العمليات  ,خواصها

 الحسابية.

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الدوال 3 الثاني

تعريف الدالة, المجال 

و المجال المقابل و 

مدى الدالة, العمليات 

على الدوال, تركيب 

و  الدوال, رسم الدوال

 الطريقة السريعة.

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 يات و االستمراريةالغا 3 الثالث

الغاية )تعريف الغاية 

و النظريات المتعلقة 

االستمرارية و  بها(,

 نظرياتها.

 نظري
االمتحان 

 اآلني 

 االشتقاق 3 الرابع

المشتقة )تعريف و 

النظريات المتعلقة 

بها(, العالقة بين 

االشتقاق و 

 االستمرارية.

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الخامس
مبرهنة رول و 

 هنة القيمة الوسطىمبر

)النص و  مبرهنة رول

البرهان مع امثلة(, 

مبرهنة القيمة 

)النص, الوسطى

 البرهان, امثلة(.

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 تقارير    نظري تطبيقات المشتقة تطبيقات المشتقة 3 السادس

 التكامل المحدد 3 السابع

تعريف التكامل المحدد 

التفسير الهندسي له, و 

تطبيقات امثلة, 

 )حساب المساحة(.

 أسئلة عامة نظري

 التكامل الغير محدد 3 الثامن

الغير  تعريف التكامل

محدد و عالقته 

بالمشتقة )تكامل 

الدوال المتوفر 

 مشتقتها(.

 نظري
 الواجبات

 الجماعية

 أسئلة عامة نظري .غاياتها / مشتقاتها  الدوال المتسامية 3 التاسع

 نظري تكامالتها ةالدوال المتسامي 3 العاشر
امتحان 

 شهري

 طرق التكامل 3 الحادي عشر 

قوانين أساسية في 

التكامل, التكامل 

 بطريقة التجزئة

 نظري
أسئلة عامة و 

 مناقشة
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

1- Thomas. G. B., Calculus and 

Analytic Geomatry, 4th , 1984. 

2- Durfee. W.H, Calculus and 

Analytic Geometric, New 

York, 1971. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة. 

       (www. Freescience.info/math ) 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 تدريب صيفي.

 مشاريع بحوث التخرج.

 

 

 القبول  .13

 المستوى األول المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 45 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق التكامل 3 الثاني عشر
 بالتعويضاتتكامل ال

 المثلثية
 مناقشة نظري

 طرق التكامل 3 الثالث عشر
التكامل بطريقة تجزئة 

 الكسور
 سئلة عامةأ نظري

 نظري تطبيقات على التكامل تطبيقات التكامل 3 الرابع عشر
 الواجبات

 الجماعية

 التكامالت المعتلة 3 الخامس عشر
التكامالت المعتلة و 

 طرق حسابها.
 امتحان شامل  نظري
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 ف المقررنموذج وص

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
كلية علوم الحاسوب و تكنولوجيا  /جامعة القادسية 

 المعلومات

 الحاسوبقسم علوم  الجامعي / المركز القسم .2

 102ر/( 2تفاضل وتكامل) اسم / رمز المقرر .3

 ول فصل ثانيامستوى  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية االولى/الفصل الثاني  الفصل / السنة .6

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 اف المقرر :أهد-9

 اكتساب الطالب مهارة التعامل مع القطوع واالحداثيات القطبية والديكارتية واالسطوانية . -أ

 توضيح مفهوم فضاءات ثالثية االبعاد والضرب بنوعيه  . -ب

يهدف المقرر الى دراسة تطبيقات التكامل في حساب اطوال المنحنيات والمساحات والحجوم في  -ج     

 تلفة وبعض التطبيقات الفيزياويةاالحداثيات المخ

يهدف المقرر الى اعطاء الطالب خلفية جديدة يمكنه االستفادة منها عند دراسة المعادالت  -د

 .الجزئيةالتفاضلية 

 .دراسة متسلسالت البالس وفورير هـ

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

والمشتقات  يتناول هذا المقرر دراسة القطوع المخروطية واالحداثيات بأنواعها والمتتابعات والمتسلسالت 

 تحويالت البالس وفورير الجزئية وكذلك
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ

 ثيات .يتعرف على المفاهيم االساسية للقطوع المخروطية واالحدا -

 القطبية. اعطاء الطالب خبرة في الرسوم البيانية باإلحداثيات -

 يتعرف على نظام االحداثيات ثالثية االبعاد والمتجهات  . -

 يتعرف على المتتابعات والية التقارب والتباعد والمتسلسالت وطرق اختبارها. -

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تقارير علمية – 1ب

 تخرج  بحوث – 2ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االختبارات اليومية المفاجئة واالسبوعية المستمرة .  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المصادر التي تحتوي على امثلة وتمارين لإلفادة منها .  -

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 قديم األنشطة ت

 اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .

 

 

 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 محاولة تطبيق المفاهيم بحل انواع مختلفة من التمارين . -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم  

 التمارين واالشكاليات الرياضية 

 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 

 للواجبات اليومية واالختبارات . الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد الموعدب االلتزام 

 والمهارى المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 التطبيقات والتمارين والواجبات اليومية 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

ة / المساق اسم الوحد

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 القطوع المخروطية 3 االول

القطوع المخروطية و 

المعادالت التربيعية, 

 التدويرات.

نظري + 

 مناقشة

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 اإلحداثيات القطبية 3 الثاني
االحداثيات القطبية, 

العالقة بين االحداثيات 

 القطبية و الديكارتية

ي + نظر

 مناقشة

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 3 الثالث

, القطوع المخروطية  اإلحداثيات القطبية

باإلحداثيات القطبية, 

الرسوم البيانية 

 باإلحداثيات القطبية

نظري + 

أسئلة عامة  مناقشة

 ومناقشة 

 3 الرابع

معادلة خط و دائرة و  اإلحداثيات القطبية

مخروط باإلحداثيات 

 ةالقطبي

نظري + 

 امتحان اني مناقشة

 3 الخامس
 اإلحداثيات القطبية

طول القوس, المساحة 

 باإلحداثيات القطبية.  

نظري + 

 مناقشة

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 اإلحداثيات االسطوانية 3 السادس
إلحداثيات ا

 .االسطوانية

نظري + 

 مناقشة
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 ة األبعادفضاءات ثالثي 3 السابع
نظام االحداثيات ثالثية 

 االبعاد

نظري + 

 مناقشة
 اسئلة عامة

 فضاءات ثالثية األبعاد 3 الثامن
المتجهات, الضرب 

النقطي, الضرب 

 االتجاهي

نظري + 

 مناقشة
 الواجبات

 الجماعية

 فضاءات ثالثية األبعاد 3 التاسع
الخطوط و المستويات 

 في الفضاء, تطبيقات.

نظري + 

 مناقشة
 ئلة عامةاس

 المتتابعات 3 العاشر
المتتابعات )تعريف و 

 امثلة(

نظري + 

 مناقشة

امتحان 

 شهري

 التقارب و التباعد المتتابعات 3 الحادي عشر 
نظري + 

 مناقشة
 اسئلة عامة

 الالنهائيةالمتسلسالت  3 الثاني عشر

طرق اختبار 

المتسلسالت مع 

 . تطبيقياتها

نظري + 

 اسئلة عامة مناقشة

 متسلسالت تايلر,  المتسلسالت الالنهائية 3 الثالث عشر

نظري + 

 مناقشة

 الواجبات

 +الجماعية

 مناقشة

 3 الرابع عشر

معادالت حلول 

باستخدام طريقة 

 س البال

 

نظري + 

 مناقشة

 الواجبات

 +الجماعية

 مناقشة
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 نية التحتية الب .11

 القراءات المطلوبة :

 كتب المقرر 

  اخرى 

(1) Calculus Tomas,1990 

(2) Calculus and Analytic Geometric,

 Durfee. W.H ,1971 New 

York 

حسبان التفاضل والتكامل والهندسة  (3)

التحليلية,برسل  أ. ج.,ترجمة علي عزيز علي 

جامعة  2983 وآخرون,الجزئين األول والثاني

 العراق –الموصل 

 101متطلبات رال ماك متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 التطبيق العملي في مشاريع بحوث التخرج.

 

 

 القبول  .12

 101ر المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 3 الخامس عشر

معادالت لول ح

باستخدام طريقة 

 فورير 

 

نظري + 

 مناقشة

 الواجبات

 +الجماعية

 مناقشة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم 

 الحاسوب

 125ح/تنظيم حاسوب    اسم / رمز المقرر .3

 اول فصل ثانيى مستو البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 االولى السنة الدراسية/الفصل الثاني  الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 -                               أهداف المقرر-9

اساس قوي في مكونات الحاسب االلي ومقدمه عن العلوم التي ستدرس في  تقديم -أ 
 .المستويات االعلى

 .البرمجة مبادئ وفهم اآللي بالحاس علم أساسيات فهم من الطالب تمكين -ب  

 وشبكات   ستويات االعلى من  المترجماتمال في المستخدمة المتنوعة األدوات تقديم -ج

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

والبنية  والمعالجات والحاسبات بنيه االساسية الجهزة الرقميةمعرفة الطالب في ال يوفر وصف المقرر 

 .االساسية لشبكات االنترنيت واالنترانيت
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 شمولها "اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و  -

 في بناء وتكوين الحاسب االلياكتساب مهارات  -

 
 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي إليجاد حلول للمشاكل في الحاسب االلي. -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات نشطةاأل ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي صيلوالتح االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. وسائلال مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
    أخرى   

1-Computer organization  

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 5 االول
 Introduction to محاضرة نظري 

computer 
 نظري

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 5 الثاني
 محاضرة نظري 

Character 
representation  

اسئلة عامة  نظري

ومناقشة او 

 امتحان اني

 5 الثالث
 Computer محاضرة نظري 

arithmetic 
operation 

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة 

 5 الرابع
 Fixed and floting محاضرة نظري 

point 
representation 

 نظري

 امتحان اني

 5 الخامس
 محاضرة نظري 

Basic memory 

أسئلة عامة  نظري

ومناقشة او 

 امتحان اني

 5 السادس
 محاضرة نظري 

I/O fundamentals 
اسئلة عامة و  نظري

 مناقشة

 Process محاضرة نظري  5 السابع
organization 

 اسئلة عامة نظري

 5 الثامن
 Formats محاضرة نظري 

instruction type 
 الواجبات نظري

 الجماعية
 اسئلة عامة نظري Addressing model محاضرة نظري  5 التاسع

 5 العاشر
 Programming محاضرة نظري 

tools 
امتحان  نظري

 شهري

 Assemblers محاضرة نظري  5 الحادي عشر 
.compiler 

 اسئلة عامة نظري

 5 الثاني عشر
 Parallel محاضرة نظري 

processors  
مناقشة و  نظري

 امتحان اني

 Instruction level محاضرة نظري  5 الثالث عشر
parallelism 

 اسئلة عامة نظري

 Introduction محاضرة نظري  5 الرابع عشر
network 

 مناقشه نظري

 محاضرة نظري  5 الخامس عشر
Network 
organization 

 مناقشة  نظري
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 العملي ومشاريع بحوث التخرج.التدريب 

 

 القبول  .12

 ال توجد المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
ت/ قسم علوم كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوما

 الحاسوب

 101ل /لغة عربية    اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية االولى/الفصل االول  الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

                                أهداف المقرر-9
تعليم الطلبة مهارات الكتابة على مستوى األمالء والنحو والصرف فضال عن تعليم الطلبة 

 االدبي بالرجوع الى نصوص ادبية معتبرة. اسلوب تحليل النص

 

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

 وتنمية قدرة الطالب على الحوار والمناقشة. في مبادئ اللغة وقواعدها
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 وضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها "اكتساب ما تم ت -

 الكتابة االدبية الصحيحةاكتساب مهارات  -
 الكتابة الموافقة لقواعد اللغة وعالمات الترقيم علي قادر الطالب ان من التأكد -

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ادبيةتقارير  – 1ب

     

 التعليم والتعلم طرائق      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 النصوص االدبيةعقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح وتحليل  -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 س.المشاركة في قاعة الدر

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير االدبي التحليلي القادر على تحليل النصوص االدبية. -2ج

  والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد زامااللت 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 النصوص االدبية. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 البنية التحتية  .11

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم التعليم طريقة

 2 االول
تعليم الطلبة كيفية رسم 

 الهمزة
 نظري   قواعد رسم الهمزة 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 2 الثاني
تعليم الطلبة كيفية رسم 

 الهمزة
 نظري  قواعد رسم الهمزة 

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 2 الثالث
تعليم الطلبة كيفية رسم 

 الهمزة
 نظري  مزة قواعد رسم اله

أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 2 الرابع
تعليم الطلبة كيفية 

 وضع عالمات الترقيم
 امتحان اني نظري  عالمات التنقيط 

 2 الخامس
تعليم الطلبة كيفية 

 وضع عالمات الترقيم
 نظري  عالمات التنقيط 

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 2 السادس
تعليم الطلبة كيفية  

ري تحليل نص شع

 قديم

تحليل نص شعري  

 قديم
 نظري 

اسئلة عامة و 

 مناقشة

 2 السابع
تعليم الطلبة كيفية  

تحليل نص شعري 

 قديم

تحليل نص شعري  

 قديم
 اسئلة عامة نظري 

 2 الثامن

تعليم الطلبة كيفية  

تحليل نص شعري 

 حديث

تحليل نص شعري  

 حديث
 نظري 

 الواجبات
 الجماعية

 2 التاسع
بقواعد تعليم الطلبة 

 االبتداء ونواسخة
 اسئلة عامة نظري  االبتداء ونواسخة 

 2 العاشر
تعليم الطلبة بقواعد 

 االبتداء ونواسخة
 نظري  االبتداء ونواسخة 

امتحان 

 شهري

 2 الحادي عشر 
تعليم الطلبة بقواعد 

 العدد واحكامة
 اسئلة عامة نظري  العدد واحكامة 

 2 الثاني عشر
 تعليم الطلبة بقواعد

 العدد واحكامة
 نظري  العدد واحكامة 

مناقشة و 

 امتحان اني

 2 الثالث عشر
تعليم الطلبة بقواعد 

 الفاعل ونائبة
 اسئلة عامة نظري  الفاعل ونائبة

 2 الرابع عشر

 تعليم الطلبة بقواعد

عالمات االعراب 

 االصلية والفرعية

عالمات االعراب 

 االصلية والفرعية
 نظري 

 الواجبات
 الجماعية

 2 الخامس عشر

 تعليم الطلبة بقواعد

عالمات االعراب 

 االصلية والفرعية

عالمات االعراب 

 االصلية والفرعية
 مناقشة  نظري 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

كتاب اللغة العربية لغير االختصاص تأليف الدكتور رشيد 

 العبيدي وأخرين

 كتاب األمالء الواضح تاليف علي الجارم و احمد امين

 النحو الوافي عباس حسن

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 انية ( المهني والدراسات الميد
. 

 

 القبول  .12

 ال توجد المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم 

 الحاسوب

 102ل /   1اللغه االنكليزيه اسم / رمز المقرر .3

 اول فصل اولمستوى  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية االولى/الفصل االول  السنةالفصل /  .6

 ساعه /للقسم الواحد 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر-9

 . ـ فهم و استخدام اللغة االنجليزية كوسيلة للتواصل و للتعلم في تخصصاتهم 1

 لف مكوناتهافهم المادة المقروءة خلق صلة بين مخت -2
  ـاستخدام اللغة االنجليزية العامية في حياتهم اليومية 3

 ـ بدا و مواصلة المحادثات القصيرة و البسيط4
   ـ كتابة جملة سليمة و صحيحة مبنى و معنى 5

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 هذا المقرر المعرفه بأساسيات اللغة االنكليزية من مسائل لغوية وتراكيب واالستيعاب والمحادثة.يوفر 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
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 المعرفة والفهم  -أ

 ضافة إلى إجادة نطقهافهم اللغة الهدف معنى و مبنى باإل  

 تنمية الكفاءات اللغوية األساسية التي تمكن من التعامل مع المفردات المستوى التمهيدي 

 تنمية الفهم و القدرة على استخدام لغة التخاطب غي الحياة اليومية 

 
 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ألشخاص أو التعبير عن رغبة أو وجهة نظر كتابة جملة بسيطة و سليمة نحويا يستخدمها الطالب في وصف ا

 ......الخ

 استخدام الجمل ذات التركيبات النحوية البسيطة في سياقات معينة 

 فهم النصوص المقروءة البسيطة ومقارنتها. 

   

 طرائق التعليم والتعلم      
 

  .قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش 

 و توجيه اآلخرين  المستعملة في الحياة اليومية و السؤال عن االتجاهات العبارات  القيام بمحادثات قصيرة و استعمال 

 يتسنى للطالب التحدث عن نفسه و التعبير عن رغباته، مشاغله و مشاكله في الحياة اليومية    .     

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -2ج

 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 عيةالجما والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 
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 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
هذه المادة سوف تبني في الطالب القدرة على التفكير واالتصال بينه وبين زمالئه اآلخرين في نفس المادة والمواد األخرى، وهذا 

الب سوف ينمى قدرته على التفكير و على استعمال اللغة اإلنجليزية في التواصل مهم جدا لتحسين عالقة الطالب ببعض. كما أن الط

 .مع اآلخرين سواء كان ذلك داخل محيطه أو في شتى إنحاء العالم
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Basic English Grammar By Betty Azar 

 Basic English for Computing 

 Person to Person (Communicative 

Listening and Speaking Skills: 

 Reading  for Understanding 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
اللغه  عن عامة اهيممف

 االنكليزيه 
 نظري اقسام الكالم الرئيسيه 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 تكوين الجمل 2 الثاني
االزمنه الرئيسيه في 

 اللغه االنكليزيه
 نظري 

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 نظري  نص انكليزي قصير استيعاب للقراءة 2 الثالث
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 2 الرابع
ميه قدرة الطالب على تن

 التحدث 
 امتحان اني نظري  محادثات سريعه 

 2 الخامس
معرفه البنى الرئيسيه 

 للغه 
بعض قواعد اللغه 

 االنكليزيه
 نظري 

أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 2 السادس
زياده مخزونه من 

 الكلمات االنكليزيه
 نظري معاني المفردات 

اسئلة عامة و 

 مناقشة
 اسئلة عامة نظري جمل الشرط المنفردة  طية الجمل الشر 2 السابع

 نظري  جمل الشرط المتداخلة الجمل الشرطية  2 الثامن
 الواجبات
 الجماعية

 صياغه السؤال 2 التاسع
استخدام ادوات السؤال 

الرئيسيه واالفعال 

 المساعدة في السؤال 
 اسئلة عامة نظري 

 اسئله عامه  نظري  نص انكليزي قصير استيعاب للقراءة 2 العاشر

 2 الحادي عشر 
معرفه البنى الرئيسيه 

 للغه
بعض قواعد اللغه 

 االنكليزيه
 اسئلة عامة نظري 

 2 الثاني عشر
معرفه اصول الكلمات 

 في اللغه 
الطرق الرئيسيه 
 لصياغه الكلمات 

 نظري 
مناقشة و 

 امتحان اني
 اسئلة عامة نظري  نصوص قصيرة استيعاب للقراءة  2 الثالث عشر

 2 الرابع عشر
معرفه البنى الرئيسيه 

 للغه
الظواهر الرئيسيه في 

 اللغه 
 نظري 

 الواجبات
 الجماعية

 2 الخامس عشر
تنميه قدرة الطالب على 

 التحدث
 مناقشة  نظري محادثات سريعه 



  
 44 الصفحة

 
  

 متطلبات

 

 

خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش  

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 التوجد

 

ة ) وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعي

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التوجد 

 

 القبول  .12

 ال توجد المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 جامعي / المركزالقسم ال .2
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم 

 الحاسوب

 122ح/   2برمجة مهيكلة  اسم / رمز المقرر .3

 مستوى اول فصل ثانياساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية األولى/الفصل الثاني  الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(الساعات الدراسية عدد  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

     أهداف المقرر-9
والمفاهيم واألفكار  والتعمق في استخدام اإليعازات المختلفة لدى الطالب  البرمجة مفاهيم تطوير -أ 

 .التحكم هياكل و والمتغيرات الدوال فهم على التركيز البرمجية الجديدة مع

 .البرمجة وتطوير المهارات البرمجية وتنمية التفكير البرمجي لدى الطالب  مبادئ تطوير              - 

تعليم الطالب على كيفية استخدام الدوال المكتبية المختلفة وتضمينها في برامجه وتعليمه على               -
 استخدام الهياكل المختلفة

 
 . 

 مي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكادي

يعتبر واحد من المقررات االساسية في علوم الحاسوب والذي يدرس ضمن مقررات المستوى االول حيث 

يوفر للطالب امكانية بناء البرامج ومعالجة المشكلة بصورة علمية باالعتماد على لغة برمجية جيدة باسلوب 

 منطقي. 
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 التقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم و .9

 المعرفة والفهم  -أ
 اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها " -

 ++cبلغة البرمجة مهارات البرمجة  وتطوير اكتساب -
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات وكتابة البرمجة علي قادر الطالب أن من التأكد -

 من خالل بحوث التخرج  قعبالوا البرمجية المسائل ربط -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 لكترونية لإلفادة منها . إرشاد الطالب إلى بعض المواقع اال -

 عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 . آنيةو ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في اوتسليمه الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل البرمجية. -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة صتخصي 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 هارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.الم -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .    والمناقشة الحوار على الطالب ةقدر تطوير  -4د

 بنية المقرر .20

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 األول
4 

 تعريف الدوال  الدوال
نظري + 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الثاني
4 

 الدوال
تعريف معامالت الدوال 

 ترجعها الدوال القيم التي
نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

المصفوفات ذات البعد  4 الثالث
 الواحد

تعريفها وإعطاء قيم 

 ابتدائية لعناصرها
نظري + 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 الرابع
4 

المصفوفات ذات البعد 
 الواحد

قراءة وطباعة 

المصفوفة األحادية 

 وعملياتها

نظري + 

 عملي
 امتحان اني

 الخامس
المصفوفات ذات البعد  4

 الثنائي

تعريفها وإعطاء قيم 

 ابتدائية لعناصرها
نظري + 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 السادس
المصفوفات ذات البعد  4

 الثنائي

قراءة وطباعة 

المصفوفة الثنائية 

 وعملياتها

نظري + 

 عملي

اسئلة عامة و 

أو  مناقشة

 امتحان آني

 4 السابع
 سل النصيةالسال

تعريفها وقراءتها 

 وطباعتها
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 الثامن
4 

 السالسل النصية
كيفية التعامل مع 

السالسل النصية 

 كمصفوفة من األحرف

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 التاسع
4 

 السالسل النصية
كيفية استعمال الدوال 

الخاصة بالسالسل 

 النصية

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 العاشر
4 

 السالسل النصية
تعريف الدوال المكتبية 

 stdlibالخاصة ب 
نظري + 

 عملي
 امتحان شهري
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 c++.9002. تعلم البرمجة باستخدام لغة 1

 c++.1221. المرجع االساس في برمجة 9

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ت ورش العمل والدوريات والبرمجيا

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 ++turbo C++, Visual Cالبرامجبات: 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 

 

 القبول  .12

 121ح المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 الحادي عشر 
4 

Structure 
 structureتعريف ال 

 والصيغة العامة له

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 الثاني عشر
4 

structure 
 كيفية خلق كائن من ال 

structure  بثالث

 طرق

نظري + 

 عملي
ة و مناقش

 امتحان اني

 الثالث عشر
4 

Structure 
مجموعة برامج توضح 

 كيفية استخدام ال 
structure 

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 الرابع عشر
4 

Structure 
 مصفوفة من ال

structure 
نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 الخامس عشر
4 

Structure 
مجموعة برامج توضح 

كيفية استخدام مصفوفة 

 structure  ال 

نظري + 

 عملي
 مناقشة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم كلية علوم الحاسوب  

  الحاسوب

 239تحليل نظم وتصميم قواعد بيانات /ح اسم / رمز المقرر .3

 علوم الحاسوب سبكالوريو البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي ل الحضور المتاحةأشكا .5

 السنة الدراسية الثانية/الفصل االول  الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

                                أهداف المقرر-9
           ال بناء النظمفي مج الطالب في بناء نظم المعلومات لتمكين التحليل   أسس تقديم -أ

 المهارات الالزمة في اداء مهمة التحليل   تقديم -ب 

 تقديم مدخل لتصميم قواعد البيانات -      ج

 
 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

لتصميم  كون مدخلناء النظم وتحليلها ليل بر البيئة المعرفية للطالب في مجاهذا المقرر يوف

 .قواعد البيانات
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 المطلوب بحثها و شمولها "اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع  -

 ++cبلغة البرمجة اكتساب مهارات البرمجة  -
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات وكتابت البرمجة علي قادر الطالب ان من التأكد -

 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 خرج بحوث ت – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي وايجاد الطرق في مهارة التحليل. -2ج

 على انجاز مهام التحليل . الطالب رةقد تطوير  -3ج

 فتح ذهنية الطالب على حلول عملية النظمة المعلومات  -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 ملية تحليلهاتكليف الطالب باخذ مشاكل من الواقع والقيام بع -

 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 المهاريو المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 ة.المتعدد الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مقدمة عن النظم عامة مفاهيم 5 االول
نظري + 

 عملي
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 5 الثاني
مفاهيم عن منظمة 

 االعمال
 مقدمة 

نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 مقدمة .مفاهيم نظم المعلومات 5 الثالث
نظري + 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 5 الرابع
دور نظم المعلومات 

 في المنظمات
 مقدمة

نظري + 

 عملي
 امتحان اني

 5 الخامس
ماذا نعني بالتحليل 

ودوره في عملية بناء 
 لوماتنظم المع

 التحليل
نظري + 

 عملي

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 التحليل التحليل الهيكلي 5 السادس
نظري + 

 عملي
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 التحليل دراسة حالة 5 السابع
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 التحليل  دراسة الجدوى   5 الثامن
نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 5 التاسع
لحصول على طرق ا

 الحقائق 
 التحليل

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 التحليل  الدراسة التفصيلية  5 العاشر
نظري + 

 عملي
امتحان 

 شهري

 5 الحادي عشر 
استخدام المخططات 

في عملية توثيق 
 التحليل

 التحليل
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 قواعد البيانات وصف البيانات 5 الثاني عشر
نظري + 

 عملي
شة و مناق

 امتحان اني

 قواعد البيانات تصميم قواعد البيانات 5 الثالث عشر
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 5 الرابع عشر
مقدمة عن قواعد 

 البيانات
 قواعد البيانات

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 قواعد البيانات نظم قواعد البيانات 5 الخامس عشر
نظري + 

 عملي
 مناقشة 
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  البنية التحتية .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1-. System Analysis and Design    
2-Introduction to system analysis 
3. Data base Systems 
4-Introduction to Data Base 

 تحليل وتصميم نظم   -5

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

 ونظم المعلوماتت ورش العمل والدوريا

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 مواقع قواعد البيانات 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

والدراسات  التواصل مع االخرين المثال 

 الميدانية ( 
 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .12

 مستوى ثاني المتطلبات السابقة

 10 قل عدد من الطلبة أ

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
لوم كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم ع

 الحاسوب

 201ح/لغات برمجة منطقية    اسم / رمز المقرر .3

 ثاني فصل اولستوى م البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثانية/الفصل االول  الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 -                               أهداف المقرر-9

حل المشكلة بوصفها بمجموعة من العالقات بين متغيرات بطريقة تقود الى الحل   -
 على شكل مجموعة من الدوال أو مجموعة من الحقائق

 مناسبة لبرمجة المفاهيم اكثر من برمجة المعادالت -
 تستخدم فى مجال الذكاء االصطناعى. -
 واإلجراءات الواجب اتباعها للقيام بمهمة معينة.تخلص المبرمج من عبء تحديد العمليات  -

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

تتبع نظام او ترتيب معين اي ان نظام الكمبيوتر هو الذي يحدد خط سير تنفيذ  التي همجربهذا المقرر باليوفر 

نتيجة المطلوبة على عكس لغات االوامر واللغات الوظيفية حيث تكون خوارزمية البرمجة المؤدية الى ال

 خوارزمية البرنامج موضحه بادق تفاصيلها اي انها تعتمد على منطق الحاسبه ال على ميكانيكيتها .
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها " -

 بلغة البرمجة المنطقيةاكتساب مهارات البرمجة  -
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات وكتابت البرمجة علي قادر لطالبا ان من التأكد -

 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ي ، حلقات نقاش. قراءات ، تعلم ذات -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةاونه اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل البرمجية. -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة رةإدا. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام . 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. عم التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 البنية التحتية  .11

 المطلوبة : القراءات

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1-. C++: How To Program, Deitel and Deitel, 4th 

edition, Pren ce Hall, 2002. 
2-Programming in C, Stephen Kochan, 3rd edi on, 
Sams, 2004 

3. The C Programming Language, Brian W. 
Kernighan and Dennis M. Ritchie, 2nd edition, 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 5 االول
 عن عامة مفاهيم

 مجةالبر
مدخل الى البرمجة 

 المهيكلة
نظري + 

 عملي
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 للبرنامج العام الهيكل 5 الثاني
مدخل الى البرمجة 

 المهيكلة
نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 5 الثالث
الثوابت  أنواع

 .والمتغيرات
 تعريف المتغيرات

نظري + 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 5 الرابع
الثوابت  أنواع

 والمتغيرات
 تعريف المتغيرات

نظري + 

 عملي
 امتحان اني

 5 الخامس
العمليات الحسابية 

 والمنطقية
 المعامالت الرياضية

نظري + 

 عملي

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 5 السادس
العمليات الحسابية 

 والمنطقية
 المعامالت المنطقية

نظري + 

 عملي
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 تكوين عالقه عائلية  العالقات العائلية  5 السابع
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 5 الثامن
مخرجات العالقات 

 العائلية 
التنفيذ وايجاد 

 االستنتاجات
نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 العالقات الرياضية  5 التاسع
تكوين عالقات 

 رياضيه
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 5 العاشر
لعالقات مخرجات ا

 الرياضية 
التنفيذ وايجاد 

 االستنتاجات 
نظري + 

 عملي
امتحان 

 شهري

 5 الحادي عشر 
اسئلة منوعه على 

 العالقات 
 حلقة نقاشية

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 5 الثاني عشر
الهيكل العام لبناء 

 القوائم 
 مدخل الى القوائم

نظري + 

 عملي
مناقشة و 

 امتحان اني

 5 الثالث عشر
ت االضافه في عمليا

 القوائم
اسئلة على عملية 

 االضافه
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 5 الرابع عشر
عمليات الحذف في 

 القوائم 
اسئله على عمليه 

 الحذف
نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 5 الخامس عشر
اسئلة منوعه على 

 القوائم
 حلقة نقاشية

نظري + 

 عملي
 مناقشة 
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Prentice Hall, 
1988. 

4. C Programming: A Complete Guide to Mastering 
the C Language, Augie Hansen and August Hansen, 

Addison-Wesley, 1989. 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 اللكترونية الرصينة.المواقع ا

 البرامجبات

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .12

 ال توجد المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقرر نموذج

 

 وصف المقرر

 

 سية جامعة القاد المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم كلية علوم الحاسوب 

 الحاسوب

 217ح/برمجة كيانية    اسم / رمز المقرر .3

 مستوى ثاني فصل اولاساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 الثانيةالسنة الدراسية /الفصل الثاني  الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

        أهداف المقرر-9
 .الكيانية  البرمجة تقديم - 

ت ضمن البرمجة باعتبارها مفهوم حديث وتطوير قابلية الطالب كيفية استخدام الكائنا -
  برمجيا

الحاسب  علم لمشكالت حله عند جردةم مصطلحات في التفكير في الطالب قدرة تعزيز -

 والتنوع في حل المشكالت باساليب مختلفة وكيفية ربطها بالواقع
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ً للبرمجة يتيح للطالب التعرف على خصائص المشكلة  ً حديثا توفر البرمجة الكيانية اسلوبا

 بصورة دقيقة وبأسلوب يوفر حماية عالية لمحتويات النظام.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
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 المعرفة والفهم  -أ
 " شمولها و بحثها المطلوب المواضيع" حقل في المفردات من توضيحه تم ما اكتساب -
 الكيانية . مجةالبر مهارات اكتساب -
 . جديد باستخدام مفاهيم البرمجة الكيانية بمفهوم البرمجية كتابة الشفرات مهارات تطوير -
وباسلوب حديث نظراً  سليمة بصورة البرمجية الشفرات وكتابة البرمجة علي قادر الطالب أن من التأكد -

 .لحداثة موضوع البرمجة الكيانية 

 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 كترونية لإلفادة منها . إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االل -

 عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل البرمجية. -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 5 األول
ة ومفاهيم عامة مقدم

 عن البرمجة الكيانية
مدخل الى المبرمجة 

 الكيانية
نظري + 

 عملي
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 5 الثاني
مقدمة ومفاهيم عامة 

 عن البرمجة الكيانية
مفاهيم اساسية عن 

 البرمجة الكيانية
نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 classes 5 الثالث
 classمقدمة عن 

 يفية بنائه برمجيا وك

نظري + 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 classes 5 الرابع

كيفية بناء 

constructors 

وأنواعه و 

destructors  و

class templates  

نظري + 

 عملي
 امتحان اني

 الوراثة 5 الخامس

مقدمة وتعريف عن 

 classesوراثة ال 

 وانواع الوراثة

نظري + 

 عملي

أسئلة عامة 

 ومناقشة او

 امتحان اني

 الوراثة 5 السادس
 publicالوراثة مع 

and private 
access-specifier 

نظري + 

 عملي
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 polymorphism 5 السابع
مقدمة وتعريف / 

static and dynamic 
binding 

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 polymorphism 5 الثامن
 انواع ال 

polymorphism 
نظري + 

 عملي
 لواجباتا

 الجماعية

 function Virtual function 5 التاسع
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 function 5 العاشر

Override 
function / 

constructor and 
virtual 

destructor 

نظري + 

 عملي
امتحان 

 شهري

 function 5 الحادي عشر 

Class (ABC) and 
pure virtual 

function 

نظري + 

 عملي
 مةاسئلة عا

 operator 5 الثاني عشر

مقدمة وبعض المفاهيم 

العامة عن ال 

operator  وأي منها

يمكن أن نعمل له 

overloaded 

نظري + 

 عملي
مناقشة و 

 امتحان اني
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Mastering C++ . 

2- Object Oriented Programming Language with 
C++ 

 operator 5 الثالث عشر

Operator 
overloading with 
the member and 
non-member 
operator function , 
friend function 

نظري + 

 ليعم
 اسئلة عامة

 برمجة كيانية متقدمة 5 الرابع عشر

 friendمرونة ال 
operator functions  

 overload theو 
output operator 

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 برمجة كيانية متقدمة 5 الخامس عشر

تطبيقات البرمجة 

 customالكيانية مثل 
Header files 

 وغيرها

نظري + 

 عملي
 مناقشة 

 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد امااللتز 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 لتقنية.ا وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير  -4د
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 ++turbo C++, Visual Cالبرامجبات: 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

التدريب المثال محاضرات الضيوف و

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .12

 102ح المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 المركزالقسم الجامعي /  .2
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم 

 الحاسوب

 231ح/   1هياكل البيانات اسم / رمز المقرر .3

 مستوى ثاني فصل اولسي اسا البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي )نظري + عملي( أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثانية/الفصل االول  الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(اسية عدد الساعات الدر .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 -                               أهداف المقرر-9
معرفية و أهميية هياكيل البيانيات وتطبيقهيا  مقدمة للمواضيع الرئيسية لهياكل البيانات التيي تركيز عليى

المرتبطيية، التطبيقييات  دراسيية المصييفوفات، الطييوابير، القييوائم العملييي. وبطبيعيية الحييال يحتييوي علييى

إلخيراج المقيرر  لغة عالية المستوى في تطبيق المقرر كما ويهيدف هيذاالمقرر ويستخدم هذا  وغيرها،

 .مبتدئ طالب بمهارات برمجية مختلفة تؤهله للعمل في سوق العمل كمبرمج

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ين كممن مصفوفات والطوابير والمكدس لتالمعرفه االساسية بهياكل البينات وتطبيقاتها يوفر وصف المقرر 

 الطالب من معرفة طرق تمثيل البيانات.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها "اكتساب ما  -

 بلغة البرمجة اكتساب مهارات البرمجة  -
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات ةوكتاب البرمجة علي قادر الطالب ان من التأكد -

 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 وضوع المهارات الخاصة بالم  -ب 

 تقارير علمية – 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 المواقع االلكترونية لإلفادة منها . المصادر وإرشاد الطالب إلى بعض  -

 طرائق التقييم      

 .المشاركة في قاعة الدرس

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةيومية وشهرية ونهااختبارات 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل البرمجية. -2ج

   والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف . 

 لألنشطة والواجبات. الدرجة من نسبة تخصيص 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 الواجبات. تقديم في محددال بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن اليومية والشهرية والنهائية االختبارات تعتبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر. 20

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 ة التقييمطريق طريقة التعليم

 4 االول
وانواعها  مقدمة الى هياكل البيانات

 م وعوامل اختيار الهيكل المناسب
 نظري + عملي مقدمة 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الثاني
تمثيل المصفوفة االحاديةة والثناييةة 

 مع  االمثلة في الذاكرة
 نظري + عملي المصفوفات

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 الثالث
قايمةةةة الخ يةةةة ع انةةةوا  القةةةواي  ال

 مع  االمثلة الخ ية
 نظري + عملي القواي  الخ ية

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الرابع
تمثيل المكدس باستخدا  المصفوفة  
)عمليةةةةةةات المكةةةةةةدس ع ت بيقةةةةةةات 

 مع  االمثلة المكدس(
 امتحان اني نظري + عملي المكدس 

 4 الخامس
تمثيةةةةل المكةةةةدس باسةةةةتخدا  القيةةةةد 

ت المكةةةةةةدس ع ت بيقةةةةةةات )عمليةةةةةةا
 مع  االمثلة المكدس(

 نظري + عملي المكدس 
أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 السادس
تمثيل ال ابور باستخدا  المصةفوفة 
)عمليةةةةةةات ال ةةةةةةابور ع ت بيقةةةةةةات 

 مع  االمثلة ال ابور(
 نظري + عملي ال ابور

اسئلة عامة و 

 مناقشة

 4 السابع
قيةةةةد تمثيةةةةل ال ةةةةابور باسةةةةتخدا  ال

)عمليةةةةةةات ال ةةةةةةابور ع ت بيقةةةةةةات 
 مع  االمثلة ال ابور(

 اسئلة عامة نظري + عملي ال ابور

 4 الثامن
ال ابور الةداير  )عمليةات ال ةابور 
الةةةةةةةةداير ع ت بيقةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةابور 

 مع  االمثلة الداير (

 ال ابور

 نظري + عملي
 الواجبات
 الجماعية

 4 التاسع
ال ابور المزدوج )عمليات ال ةابور 

ج ع ت بيقةةةةةةات ال ةةةةةةابور المةةةةةةزدو
 مع  االمثلة الداير (

 ال ابور

 اسئلة عامة نظري + عملي

 4 العاشر
محاسن ومساوئ الخزن التسلسللي 

والخللللللزن الللللللديناميكي والمقارنللللللة 

 مع  االمثلة بينهما  والمؤشرات 
 امتحان شهري نظري + عملي القايمة الموصولة

 4 الحادي عشر
كيفيللللة تمثيللللل القائمللللة الموصللللولة 

كونة)عقلللدة اوعقلللدتين او اكثلللر( الم

 مع  االمثلة وطباعتها

 اسئلة عامة نظري + عملي القايمة الموصولة

 4 الثاني عشر

عمليات الحذف من مقدمة ، وسط ، 

نهايلللة  القائملللة الموصلللولة  فضلللال 

علللن عمليلللات البحلللث فلللي القلللوائم 

 مع  االمثلة الموصولة

 نظري + عملي القايمة الموصولة
مناقشة و 

 انيامتحان 

 4 الثالث عشر

عمليات االضافة الى مقدمة ، وسلط 

، نهايللة  القائمللة الموصللولة فضللال 

علللن عمليلللات اللللدمج والفصلللل فلللي 

 مع  االمثلة القوائم الموصولة

 نظري + عملي القايمة الموصولة
 الواجبات
 الجماعية

 4 الرابع عشر
تعريللف االسللتدعاء الللذاتي والتكللرار 

مللللللع توضلللللليح معالجللللللة الللللللدوال 

 تدعاء  الذاتي مع  االمثلةباالس
 نظري + عملي االستدعاء الذاتي

 الواجبات
 الجماعية

 4 الخامس عشر
متى نلجأ الى االستدعاء اللذاتي ملع  

 االمثلة
 مناقشة نظري + عملي االستدعاء الذاتي
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

[1] Yedidyah Langsam, Moshe J. Augenstein, 
Aaron M. Tenenbaum ”, DATA STRUCTURES 
USING C AND C++” , NewDelhi,1998 . 

[2 ] Neil Grabam translated by Nadia Y. Yousif & 
Mohamed El-sherbini,” Indtroucation to 
computer science A structured  Approach", 
Basrah University, 1989 . 

[3 ] E.S. Page & L. B. Wilson, “ Information 
Representation and Manipulation in a 
Computer” , Cambridge University 
press,1975 . 

عصام الصفار " هياكل البيانات لطلبة الصفوف الثانية القسام   [4]

علوم الحاسوب" ، الطبعة الثانية ، دار الحامد للنشروالتوزيع ، 

 .2001االردن ،  –عمان 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 صينة.المواقع االلكترونية الر

 turbo Pascal , Delphiالبرامجبات: 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 
 .التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج

 القبول  .12

 2، هياكل متقطعة  2البرمجة المهيكلة  المتطلبات السابقة

 10 ة أقل عدد من الطلب

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 237ح/   2هياكل البيانات اسم / رمز المقرر .3

 مستوى ثاني فصل ثانياساسي  دخل فيهاالبرامج التي ي .4

 دوام رسمي )نظري + عملي( أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثانية/الفصل الثاني  الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 -                               أهداف المقرر-9
معرفية و أهميية هياكيل البيانيات وتطبيقهيا العمليي.  ة لهياكيل البيانيات التيي تركيز عليىمقدمة للمواضيع الرئيسيي

المخططييات واالشييجار بانواعهييا ، خوارزميييات الترتيييب وانواعهييا ، دراسيية  وبطبيعيية الحييال يحتييوي علييى

ق المقرر لغة عالية المستوى في تطبيالمقرر ويستخدم هذا  التطبيقات وغيرها،خوارزميات البحث بانواعها مع 

 .مبتدئ إلخراج طالب بمهارات برمجية مختلفة تؤهله للعمل في سوق العمل كمبرمجالمقرر  كما ويهدف هذا

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

تعلقة بالبحث والترتيب وهي مكمله معرفة بالمخططات واالشجار والخوارزميات الماليوفر وصف المقرر 

 .1لمادة هياكل بيانات 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها " -

 بلغة البرمجة مهارات البرمجة اكتساب  -
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات ةوكتاب البرمجة علي قادر الطالب ان من التأكد -

 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تقارير علمية – 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 راءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش. ق -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 المواقع االلكترونية لإلفادة منها . المصادر وإرشاد الطالب إلى بعض  -

 طرائق التقييم      

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةيومية وشهرية ونهااختبارات 
 رمهارات التفكي -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل البرمجية. -2ج

   والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 والواجبات األنشطة ببعض الطالب ليفتك . 

 لألنشطة والواجبات. الدرجة من نسبة تخصيص 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 الواجبات. تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل لتزاماال عن اليومية والشهرية والنهائية االختبارات تعتبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع لتعاملا على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر. 20

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول
تعريللللللف المخططللللللات وانواعهللللللا 

وكيفيلللللللة تمثيلهلللللللا بالمصلللللللفوفات 

 قوائم الموصولةوال
 نظري + عملي المخططات

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الثاني
تعريلللف هيكلللل الشلللجرة واالشلللجار 

 الفرعية
 نظري + عملي االشجار

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 الثالث
شللجرة البحللث الثنائيللة ، اسللتعرا  

عقللد االشللجار االعتياديللة والثنائيللة 

 مع االمثلة

 نظري + عملي االشجار
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الرابع
االشجار االعتيادية واالشجار تمثيل 

 الثنائية واستعراضها مع  االمثلة
 امتحان اني نظري + عملي االشجار

 4 الخامس
التعللابير الحسللابية باسللتخدام تمثيللل 

الشللجرة الثنائيللة واستعراضللها مللع  

 االمثلة

 نظري + عملي االشجار
أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 ن انيامتحا

 4 السادس
التعللللللرف علللللللى هيكللللللل الشللللللجرة 

 والمفاهيم الرياضية مع  االمثلة
 نظري + عملي االشجار

اسئلة عامة و 

 مناقشة

 4 السابع
تحويللللل الشللللجرة االعتياديللللة الللللى 

 شجرة ثنائية مع  االمثلة
 اسئلة عامة نظري + عملي االشجار

 4 الثامن
 االشجار بحث الشجرة الثنائية

 نظري + عملي
 اجباتالو

 الجماعية

 4 التاسع
تعريف الترتيب ، غرضه ، خطلوات 

عملية الترتيلب، انلواع خوارزميلات 

 الترتيب  خوارزمية ترتيب االختيار

 الترتيب 
 اسئلة عامة نظري + عملي

 4 العاشر
وخوارزميلللللللة ترتيللللللللب الفقاعللللللللة  

خوارزميللللة ترتيللللب االضللللافة مللللع  

 االمثلة

 الترتيب 
 امتحان شهري نظري + عملي

 4 حادي عشرال
خوارزميللللة الترتيللللب السللللريع مللللع  

 االمثلة وخوارزمية ترتيب الدمج
 اسئلة عامة نظري + عملي الترتيب

 4 الثاني عشر
تعريللف البحللث انللواع خوارزميللات 

 البحث
 نظري + عملي البحث

مناقشة و 

 امتحان اني

 4 الثالث عشر
خوارزميلللة البحلللث التسلسللللي ملللع  

 االمثلة
 نظري + عملي البحث

 واجباتال
 الجماعية

 4 الرابع عشر
خوارزميلللللة البحلللللث الثنلللللائي ملللللع  

 االمثلة
 نظري + عملي البحث

 الواجبات
 الجماعية

 4 الخامس عشر
تحليللل الخوارزميللة مزايللا البرنللامج 

الجيللللد  تصللللميم البرنللللامج مللللوارد 

 البرنامج مع  االمثلة
 مناقشة نظري + عملي تحليل الخوارزمية
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 البنية التحتية  .11

 راءات المطلوبة :الق

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

[1] Yedidyah Langsam, Moshe J. Augenstein, 
Aaron M. Tenenbaum ”, DATA STRUCTURES 
USING C AND C++” , NewDelhi,1998 . 

[2 ] Neil Grabam translated by Nadia Y. Yousif & 
Mohamed El-sherbini,” Indtroucation to 
computer science A structured  Approach", 
Basrah University, 1989 . 

[3 ] E.S. Page & L. B. Wilson, “ Information 
Representation and Manipulation in a 
Computer” , Cambridge University 
press,1975 . 

م عصام الصفار " هياكل البيانات لطلبة الصفوف الثانية القسا  [4]

علوم الحاسوب" ، الطبعة الثانية ، دار الحامد للنشروالتوزيع ، 

 .2001االردن ،  –عمان 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 turbo Pascal , Delphiالبرامجبات: 

عية ) وتشمل على سبيل المثال الخدمات االجتما

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 
 .التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج

 القبول  .12

 203/ح1هياكل بيانات  المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقرر نموذجأ

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوب معي / المركزالقسم الجا .2

 231ح/النظرية االحتسابية    اسم / رمز المقرر .3

 مستوى ثاني فصل اولاساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثانية/الفصل األول  الفصل / السنة .6

 45 )الكلي(د الساعات الدراسية عد .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 (                              Course Objective) أهداف المقرر-9
 The theoretical foundations of computer science have expanded substantially in recent years. The 

objective of this course is to introduce students to this fundamental area of computer science which 

enables students to focus on the study of abstract models of computation. These abstract models allow 

the students to assess via formal reasoning what could be achieved through computing when they are 

using it to solve problems in science and engineering. The course exposes students to the 

computability theory, as well as to the complexity theory. The goal is to allow them to answer 

fundamental questions about problems, such as whether they can or not be computed, and if they can, 

how efficiently.   

 ء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أدا

الساسية في النماذج الرياضية مثلهذا المقرر المعرفه ايوفر     

Finite automata , pushdown automata , turn machine  

  formual languageالعالقات بين هذه المفاهيم وواختبار 
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The course introduces basic computation models and their properties, and 

the necessary mathematical techniques to prove more advanced attributes 

of these models. The students will be able to express computer science 

problems as mathematical statements and to formulate proofs. Upon 

completion of this course the students are expected to become proficient in 

key topics of theory of computation, and to have the opportunity to explore 

the current topics in this area. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم. 10

 المعرفة والفهم  -أ
 توضيح المفاهيم االساسية في النظرية االحتسابية من خالل مجموعة من االدوات. -

 في معالجة المشكلة.  مهاراتالاكتساب  -
 ي بناء اللغات.اكتساب المهارات االساسية كمقدمة ف -

 RE's, DFA's, NFA's, Stack's, Turing machines, and اكتسيياب المفيياهيم النظرييية للتعامييل مييع ) - -

Grammars .) 

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 FAs, NFAs, Grammars, languages modeling, small القدرة على تصميم ) – 1ب
compilers basics.) 

 لتفكير في معالجة المشكلة حسب قواعد معينة.القدرة على ا – 2ب

 كتابة التقارير العلمية  – 3ب

     (Natural and Formal Languagesمعرفة المقارنة بين ) -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 لتطوير القابليات. واقع االلكترونية لإلفادة منهاالم إرشاد الطالب إلى بعض -

 بعض المشاكل والية ايجاد الحلول لها.وتحليل  عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح -
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 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

  المختلفة. تقديم األنشطة

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج
 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري رياضي. -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 وقتال بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. عم التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير  -4د
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 بنية المقرر .9

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 األول
Set,string,alphabe

ts, language 
Introduction to 

languages 
 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الثاني
Finite state 
automata 

Introduction to 
FAs 

 

 نظري

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 3 الثالث

Types of 

NFAs,DFAs and 
equivalence 

between NFAs 

and DFAs, FAs 
with epsilon 

move 

Introduction to 
FAs 

 

 

 

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الرابع
Regular 

Expressions  

Introduction to 
Regular 

Expressions 

 

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الخامس

Pumping lemma 
on regular 
languages, 

closure 
properties of 

regular 
languages 

Introduction to 
Regular 

Expressions 

 

 

 

 

 نظري

سئلة عامة أ

ومناقشة او 

 امتحان اني

 3 السادس

Finite State 
Automata with 
output(Mealy 
and Moore) 

Machine 

FA with output 

 

 

 نظري
أسئلة عامة و 

 مناقشة

 3 السابع

Equivalence 
between Moore 

and Mealy 
Machine  

FA with output 

 

 

 نظري
 أسئلة عامة

 Kleens Theorem 3 الثامن
Represent REs, 

FAs, TGs 
أسئلة عامة و  نظري

 مناقشة

 3 التاسع

Context Free 
Grammar and 

Languages 

Introduction to 
CFGs 

 

 نظري

أسئلة عامة و 

مناقشة  او 

 امتحان اني

 3 العاشر
Context Free 

Grammar 
Introduction to 

CFGs 
 

 نظري

أسئلة عامة و 

 مناقشة
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 البنية التحتية  .10

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1. Papadimitriou, Elements of the Theory of 

    Computation, Prentice-Hall, 1998 

2. John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman, 

"Introduction to Automata Theory, Languages, and  

Computation", Second Edition, Prentice-Hall, 2001 

3.  Peter Dehning, Jack B. Dennis,  “Machines, Languages and 

Computation”, Second Edition, Prentice-Hall, 1978 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 مواقع المكتبات في بعض الجامعات العالمية.

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 
 التدريب ومشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .11

 ال توجد المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

without empty 
string 

 3 الحادي عشر

Derivation Tree 
(LMD,RMD), 

Simplification of 
CFGs 

CFGs 

 

امتحان  نظري

 شهري

 3 الثاني عشر

Chomsky and 
Greibach normal 

form 

CFGs 

 

 اسئلة عامة نظري

 3 الثالث عشر
The ambiguous 

CFGs 
CFGs 

 

 نظري
 اسئلة عامة

 3 الرابع عشر

Pushdown 
automata and 
CFL, closure 
properties of 

CFL(union,conc
atenation,kleen 

closure) 

CFLs 

 

 

 

 اسئلة عامة نظري

 اسئلة عامة نظري Turing Machine TMs 3 الرابع عشر
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
م الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم كلية علو

 علوم الحاسوب

 221/ح1معمارية ولغة تجميع اسم / رمز المقرر .3

 ثاني فصل ثانيمستوى اساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل االول/المرحلة الثانية الفصل / السنة .6

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر:-9

 توضيح الشكل العام لمكونات الحاسبه )الذاكرة والمعالج والطرفيات(. .1

 توضيح الشكل العام آللية عملها او استخدامها. .2

 باالضافه الى ايعازات لغة التجميع. .3

بالتالي يكون الطالب على اطالع على مكونات الحاسبة والتي تعتبر االساس في باقي  .4

ارية الحاسب والتقنيات المعقدة والمتطورة التي سوف توضح في المواد الخاصة بمعم

 المراحل المتقدمة.

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ن معالج وذاكرة واجهزة االدخال واالخراج ويعرض الشكل يصف هذا المقرر المكونات االساسية للحاسبه م

العام لهذه المكونات وكيفية عملها بصورة عامة باالضافه الى لغة التجميع وااليعازات المستخدمة فيها بوصفها 

 اللغه التي تتعامل مع هذه المكونات.
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Cpu architecture 4 االول
Microprocessor 

architecture 

نظري + 

 عملي 

علومات م

عامة 

 ومراجعه

 Register transfer register 4 الثاني
نظري + 

 عملي 

محاضرة+ 

 امتحان يومي

 Register transfer 4 الثالث

Instruction 

execution on 

registers 

نظري + 

 عملي 

محاضرة+ 

مناقشة+ 

 واجب

 memory Type of memory 4 الرابع
نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 memory 4 الخامس

Types of 

addressing 

memory 

نظري + 

 عملي 

محاضرة+ 

 واجب 

 4 السادس
Peripheral 

control chips 
i/o device 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 Data transfer Data transfer 4 السابع
نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 الثامن
Fetch and 

excecute cycle  

Fetch and 

excecute cycle 

نظري + 

 عملي 

امتحان 

 شهري

 4 التاسع
Address and data 

and control buss 
System buss 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 العاشر

Brief  

introduction to 

machine code 

Assemble 

language  

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 الحادي عشر 
Instructiom set 

and decoding 

Number of 

operads 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 الثاني عشر
Instructiom set 

and decoding 

The 8086 a 

dressing mode 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 الثالث عشر
Instructiom set 

and decoding 

Data transfer 

,architecture 

instruction, 

logical,shift. 

نظري + 

  عملي

محاضرة + 

 مناقشة

 4 الرابع عشر
Instructiom set 

and decoding 

Rotat ,advance 

instruction 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

مناقشة+ 

 امتحان يومي

 Type interrupt Type interrupt 4 الخامس عشر
نظري + 

 عملي 
 مناقشة
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 والفهم المعرفة  -أ

 فهم آلية عنونة الذاكرة. .1

 فهم مكونات المعالج ووضيفة كل منها. .2

الفهم الكامل اليعازات لغة التجميع وانواعها وكيفية استخدامها في تنفيذ العمليات الحسابية  .3

 واستعراض البيانات المخزونه 

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بحوث تخرج  – 1

 تقارير علمية  – 2

 

 رائق التعليم والتعلم ط     

 

 .اسلوب المحاضرة المباشر 

 .اعطاء بعض االمثلة لغرض توضيح الفكرة اكثر 

 .استخدام المخططات في التوضيح والشكل 

 .اعطاء بعض الواجبات والمسائل 

 .توجية االسئلة المباشرة والعشوائيه 

 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة يرتطو  -1

 . كيفية معالجة البيانات داخل الحاسبةتطوير قدرة الطالب على التخيل لغرض فهم  -2

تطوير قدرة الطالب على المناقشة عن طريق طرح األسئلة العلمية والتي تحتاج الى تفكير منطقي  -3

 .خاصة من الناحية البرمجية لى أكثر من جوابوالتي ممكن ان تحتاج ا

 باستخدام لغة التجميعتطوير قدرة الطالب على البرمجة  -4

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 

 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية ميةاليو االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير  -4د

 تطوير قدرة الطالب على االستخدام االفضل والمتمكن من لغات البرمجة. -5د
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

1. the 8086 

microprocessor 

architecture, soft 

warw and 

interfacing 

techniques, 

walter A. trieble 

2. the 8086/8088, 

MPU , 

architecture, 

programming 

and interfacing, 

Barry B. Brey. 

 

 

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 الميدانية (  المهني والدراسات

 

 

 القبول  .13

 مستوى ثاني المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 365ح/تصميم خوارزميات  اسم / رمز المقرر .3

 ولمستوى ثالث فصل اختياري ا البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثالثه/الفصل الثاني   الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(لساعات الدراسية عدد ا .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر-9

 تنمية التفكير المنطقي المنظم لدى الطالب.             -1

 إطالع الطالب على أساليب تصميم البرامج.             -2

 ل.تدريب الطالب على استخدام لغات البرمجة كأسلوب لحل المشاك            -3

                                
 
 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

م الخوارزميات ويشمل مواضيع الدراسة التالية : يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب أساسيات تحليل وتصمي 

أداء الخوارزميات الجيد والمتوسط والسيئ, تقنيات التصميم للخوارزميات, البرمجة الديناميكية , نظام فرق 

يتم في هذا المقرر .تسد في تصميم الخوارزميات, التتبع التراجعي والخوارزميات ذات الطرق القصيرة للبرمجة

على المقاربة الخوارزمياتية أثناء حل المسائل، مركزين على: قوائم الرموز وأشجار البحث تدريب الطالب 

الثنائي، األشجار المتوازنة، التجزئة، البحث ألخاناتي، البحث الخارجي، التعامل مع األعداد الكبيرة جداً، وأخيراً 

 على خوارزميات نظرية البيانات )الرسوم(.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها " -

 ++cبلغة البرمجة اكتساب مهارات البرمجة  -

  عرف الطرق االساسية في الخوارزميات.ي الطالب ان من التأكد -

 

- 

 المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 الخوارزميات والقدرة على البرمجة.تصميم 

 ولغات البرمجة الهيكلية والمرئية والموجهة وتطويرها.هيم امف

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 دريبات واألنشطة في قاعة الدرس . الت -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 ارات التفكيرمه -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل البرمجية. -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية عريش نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية تاالختبارا تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د



  
 84 الصفحة

 
  

 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول
مفهوم الخوارزميه وفرقها 

 جعن البرنام

مدخل الى ماهي 

الخوارزميه وماهو 

البرنامج واساسيات 

 الخوارزميه 

نظري + 

 عملي
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الثاني
التعرف على 

 الخوارزميات وتعقيداتها

أداء الخوارزميات  ماهي

 الجيد والمتوسط والسيئ

نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 الثالث
تحديد مقياس الافضل 

 خوارزميات

مقياس المفاضله بين 

 الخوارزميات 

نظري + 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 4 الرابع
التعرف على ترتيب 

 البيانات 
 ماهو الترتيب وانواعه 

نظري + 

 عملي
 امتحان اني

 4 الخامس
والتعرف على ترتيب 

 البيانات
 الترتيب الداخلي 

نظري + 

 عملي

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 السادس
والتعرف على ترتيب 

 البيانات
 الترتيب الخارجي 

نظري + 

 عملي
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 4 السابع
التعرف على خوارزميات 

 البحث 
 ماهو البحث  

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 4 الثامن
التعرف على خوارزميات 

 البحث
 انواع  خوارزميات البحث 

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 4 عالتاس
ماهي اساس المفاضله في 

 البحث 

تعقيدات خوارزميات 

 البحث 

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 ماهو المخطط وانواعه  4 العاشر

االمثليه في مسائل تصميم 

الخوارزميات  

 والمخططات وانواعها 

نظري + 

 عملي
امتحان 

 شهري

 خوارزميه الجموح 4 الحادي عشر 
 طريقه الطماع او الجموح

 

نظري + 

 مليع
 اسئلة عامة

 مسأله الجراب  خوارزميه الجراب  4 الثاني عشر
نظري + 

 عملي
مناقشة و 

 امتحان اني

 4 الثالث عشر
امثله تطبيقيه 

 للخوارزميات 

استخدام اليه الطماع في 

 ايجاد امثليه البيانات

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 ماهي البرمجه الكيانيه  4 الرابع عشر
 هالبرمجه الديناميكي

 

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 4 الخامس عشر
امثله لتطبيقات 

 الخوارزميات 

طريقه التصاعديه او 

 التنازليه او اقتفاء االثر

نظري + 

 عملي
 مناقشة 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

·Introduction to Algorithms, McGraw Hill, New York, 

Thomas H, Charles E. 2001 

·The art of computer programming, Adisson 

wesley,volume 3 Sorting & Searching. 1998 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 ++turbo C++, Visual C البرامجبات:

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .13

 مستوى ثالث المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 المقرر نموذج وصف

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 347ح/ 1ذكاء  اصطناعي  اسم / رمز المقرر .3

 ل اولمستوى ثالث فصاساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 يدوام رسم أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثالثة/الفصل االول  الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

                                أهداف المقرر-9

 التعرف على مفهوم الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في مختلف مجاالت الحياة 

  استخدام المنطق الصحيح في تفسير الجمل وتحليلها لغر  بناء زيادة مهارة الطالب في

 استنتاج وتحديد قواعد البيانات من خالل وصف الحقائق وبناء القواعد

 بناء نظم برمجية باستخدام لغة برولوك المنطقية 
 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

هذا المقرر يوفر البيئة المعرفية للطالب في مجال الذكاء االصطناعي من خالل التعرف على 

مفهوم الذكاء االصطناعي وكيفية بناء برمجية تعتمد على مفهوم التحليل واالستدراك 

 المشابه للتفكير البشريواالستنتاج 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها " اكتساب - 

 ++cبلغة البرمجة اكتساب مهارات البرمجة  - 
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات وكتابت البرمجة علي قادر الطالب ان من التأكد -

 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 صة بالموضوع المهارات الخا  -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

     

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية عقد حلقات بحثية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 ايجاد الطرق في مهارة التحليل.التفكير المنطقي و -2ج

لحقائق المعرفة في على انجاز مهام التحليل وبناء االستنتاج الصحيح وتحديد ا الطالب قدرة تطوير  -3ج

 وصف المشكلة.

 زيادة قابلية الطالب ومهار ته في بناء نظم ذكية لها القدرة على االستنتاج وايجاد حلول مناسبة  -4ج
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 والتعلم طرائق التعليم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 . المناقشات المستمرة في جميع تطبيقات الذكاء االصطناعي الموجودة في المجتمع 

 الواجبات المكلف الطالب بها لغرض بناء برامج تعمل بالية التحليل واالستنتاج 
 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة نميةت  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
الوحدة / المساق اسم 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول
مقدمة عن الذكاء 

 االصطناعي
 مقدمة

نظري + 

 عملي
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الثاني
تطور الذكاء 
 االصطناعي

 مقدمة
نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 الثالث
تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي
 مقدمة

+ نظري 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 4 الرابع
مقدمة عن لغة 

 برولوك
وصف اللغة وماهي 

 اجزاء البرنامج
نظري + 

 عملي
 امتحان اني

 اجزاء البرنامج نامجهيكلية البر 4 الخامس
نظري + 

 عملي

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 الحقائق 4 السادس
كيفية التحليل الستنتاج 

 الحقائق
نظري + 

 يعمل
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 القواعد وانواعها 4 السابع
بناء قاعدة بسيطة 

 ومركبة
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 الدوال المكتبية 4 الثامن
دوال رياضية 

والخاصة بمعالجة 

 الرموز

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 االستدعاء المتكرر 4 التاسع
كيفية استدعاء متكرر 

 لنفس القاعدة او قاعدة

 اخرى

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 cut & failاستخدام  قطع التكرار  4 العاشر
نظري + 

 عملي
امتحان 

 شهري

 معالجة القوائم 4 الحادي عشر 
تعريف القائمة الرقمية 

والرمزية وماهي 

 خصائص القوائم

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 4 الثاني عشر
الرموز في  معالجة

 القوائم
ء بناء قواعد الستدعا

 القوائم بانواعها
نظري + 

 عملي
مناقشة و 

 امتحان اني

 انواع قواعد البيانات 4 الثالث عشر
تعريف الحقائق في 

القاعدة بانواعها 

 البسيطة والمعقدة

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 تعريف الملف وانواعه معالجة الملفات 4 الرابع عشر
نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 لجة الملفاتمعا 4 الخامس عشر
التعرف على بعض 

 ايعازات الملفات
نظري + 

 عملي
 مناقشة 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 1-AI programming with prolog 
2-prolog programming for AI 
3- introduction to AI  

ال متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المث

الخاصة بالذكاء ورش العمل والدوريات 

 االصطناعي(

 المواقع االلكترونية الرصينة.

  ذكاء اصطناعي مع لغة برولوكمواقع 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

والدراسات  التواصل مع االخرين المثال 

 الميدانية ( 
 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .13

 ال توجد السابقةالمتطلبات 

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 



  
 92 الصفحة

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب  المركزالقسم الجامعي /  .2

 329رسم بالحاسب  /ح اسم / رمز المقرر .3

 فصل اولمستوى ثالث اساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثالثه/الفصل االول  الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر-9

 بالحاسب الحصول على المعارف والحقائق المتعلقة بأنواع برمجيات وتقنيات الرسم -1

 اكتساب الطالب مهارات عملية الستخدام برامج الرسوم بالحاسب -2

 ه باستخدام برامج الرسوم بالحاسب لرسوم اشكال متعدده.مشاركة الطالب مع زمالئ -3

                                تأهيل الطالب لمعرفة كيفية صناعة االلعاب. -4

 
 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 

ي هذا المقرر استخدامات الرسم بالحاسب واهمية االنظمة وبرامجيات الرسم والتمثيل في البعد الثالثيناقش 

 والرسومات والصور المتحركه.وطرق استخالص مقاطع من الرسم واساليب عر  الصور 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها " -

 ++cبلغة البرمجة  اكتساب مهارات البرمجة -
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات وكتابت البرمجة علي قادر الطالب ان من التأكد -

 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بحوث تخرج  – 1ب

 تقارير علمية  -2ب

   تنفيذ برامج في المختبرات   -3ب

 التعليم والتعلم  طرائق     

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 البرمجية رات اللها شرح وتحليل الشفعقد حلقات بحثية يتم من خ -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 .والمختبرات  الدرسالمشاركة في قاعة 

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي اليجاد صيغه لرسم االشكال. -2ج

 اقشة.والمن الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج

تطوير قدرة الطالب على استيعاب  برامج الرسم بالحاسب وكيفيه رسم الشخصيات الكارتونيه او   -4ج

 وتصميم  االلعاب االلكترونيه

 

 



  
 93 الصفحة

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات   -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على البالط قدرة تطوير    -4د
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 البنية التحتية  .11

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 لمحه تاريخيه  4 االول
تاريخ الرسم بالحاسب من 

 بداياته الى الوقت الحاضر
نظري + 

 عملي
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 اجهزة الرسم  معرفه 4 الثاني
التعرف على اجهزة الرسم 

بالحاسب وانواعها تبعا 

 للحقبه الزمنيه واستخداماتها

نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 ماهي تقنيات الرسم  4 الثالث

 

النقظه بكسل , تعريف 

الخريطة النقطيه بت ماب 

 والتمثيل االشعاعي

نظري + 

 عملي
ة أسئلة عام

 ومناقشة 

 معرفه تقنيات الرسم   4 الرابع

 

ومتطلبات تقنية الرسوم تأثير 

في تخزين وعرض الرسم 

 وقدرة المعالجه والذاكره

ظري + ن

 عملي
 يوميامتحان 

 معرفه رسم المستقيم   4 الخامس

كيفيه رسم الخط المستقيم 

ثنائي  باكثر من خوارزميه 

رسم الدائرة باكثر من  االبعاد 

 ورازميه ثنائي االبعاد خ

نظري + 

 عملي

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 يوميامتحان 

 معرفه رسم المستقيم  4 السادس
خوارزميه برزنهام لرسم  

 المستقيم بانواعها  
نظري + 

 عملي
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 معرفه رسم الدائرة  4 السابع
رسم الدائرة باكثر من  

 خورازميه 
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 التحكم باالشكال   4 الثامن
 وعكسها نقل الرسوم كيفيه 

لالجسم ثنائيه  هاوالتدوير

 االبعاد

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 التحكم باالشكال  4 التاسع
كيفيه تغيير حجم االشكال و 

 تشويها للجسم ثنائي االبعاد
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 4 العاشر
التعرف على 

 windowing , viewال
point 

 انواع انظمه االحداثيات 
نظري + 

 عملي
امتحان 

 شهري

 كيفيه تغير او تحريك الصور معالجه الصور 4 الحادي عشر 
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 4 الثاني عشر
التعرف على الرسوم ثالثيه 

 االبعاد ماهي خصائصها 
 الرسوم ثالثيه االبعاد

نظري + 

 عملي
مناقشة و 

 امتحان اني

 التحكم باالشكال  4 ث عشرالثال
 وعكسها نقل الرسوم كيفيه 

لالجسم ثالثيه  هاوالتدوير

 االبعاد

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 التحكم باالشكال  4 الرابع عشر
حجم االشكال و كيفيه تغيير 

 االبعاد تشويها للجسم ثالثيه 
نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 4 الخامس عشر
امثله توضيحيه من 

 اقعالو
بعض االمثله على الرسوم 

 ثالثيه االبعاد 
نظري + 

 عملي
 مناقشة 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

introduction to Computer Graphics, Floey et 

 Wesley, 1994-al, Addison 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

مل والدوريات والبرمجيات ورش الع

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 ++turbo C++, Visual Cالبرامجبات: 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .12

 ال توجد لمتطلبات السابقةا

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 303ح/   1رية الحاسبمعما اسم / رمز المقرر .3

 ثالث فصل اول مستوى  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثالثة/الفصل الثاني  الفصل / السنة .6

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

                                أهداف المقرر-9

ارية الحاسب و طرق عنونة الذاكرة و صيغها باإلضافة إلى كيفية تعامل نظام معم تقديم -أ 
الحاسوب مع اإليعازات المكتوبة بلغة برمجة الحاسب. باإلضافة إلى دراسة برمجة معالجات 

 الحاسوب الشخصي و المعالجات المصممة لغرض العمل على أجهزة معينة.
            

تنظيم المدخالت و المخرجات و عملية نقل البيانات بين إعطاء نبذة عامة عن كيفية -ب 
 أجزاء الحاسوب و برمجة الطرفيات 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

المعرفه بالبنيه االساسية للحاسب وكيفية تعامل االجزاء الداخليه للحاسب مع لغة التجميع  يوفر وصف المقرر

  ومتابعة مسار االيعازات.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها " -

طالب قادر على فهم تفاصيل معمارية الحاسوب و باألخص معمارية معالجات ال إن من التأكد -

 الحاسوب

 فردات التي تم دراستها و مناقشتها بالواقع من خالل بحوث التخرجربط الم -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

  

 م والتعلم طرائق التعلي     

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -2ج
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 طرائق التعليم والتعلم   

 الوقت يةبأهم يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية صليةالف االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة يةتنم  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Computer Organization, V. Carl et al. 5th edition, 
2001. 
2- Microcomputer for engineering & scientist, G.A. 

edition, 1980. thGibson, 4 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 األول
مقدمة إلى معمارية 

 الحاسبة
 مقدمة

 
 نظري

سئلة عامة أ

 ومناقشة

 العنونة وصيغها 3 الثاني
 مقدمة

 
 نظري

أسئلة عامة 

ومناقشة أو 

 امتحان آني

 العنونة وصيغها 3 الثالث
 مقدمة

 
 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 3 الرابع
القطع و استدعاء 

 الروتين
 مقدمة

 
 امتحان آني نظري

 3 الخامس
القطع و استدعاء 

 الروتين
 مقدمة

 
 نظري

مة أسئلة عا

ومناقشة أو 

 امتحان آني

 المعالج برمجة المعالج 3 السادس
أسئلة عامة و  نظري

 مناقشة
 أسئلة عامة نظري المعالج برمجة المعالج 3 السابع

 المعالج CISC & RISC 3 الثامن
 الواجبات نظري

 الجماعية
 أسئلة عامة نظري المعالج CISC & RISC 3 التاسع

 3 العاشر
تنظيم المدخالت و 

 المخرجات
المدخالت و 

 المخرجات
امتحان  نظري

 شهري

 تنظيم الطرفيات 3 الحادي عشر 
المدخالت و 

 المخرجات

 نظري
 أسئلة عامة

 تنظيم الواجهات 3 الثاني عشر
المدخالت و 

 المخرجات
مناقشة و  نظري

 امتحان آني

 3 الثالث عشر
نقل البيانات غير 

 المتزامن
المدخالت و 

 المخرجات
 نظري

 عامة أسئلة

 3 الرابع عشر
نقل البيانات غير 

 المتزامن
المدخالت و 

 المخرجات
 الواجبات نظري

 الجماعية

 برمجة الطرفيات 3 الخامس عشر
المدخالت و 

 المخرجات
 نظري

 مناقشة 



 الصفحة  
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 

شمل على سبيل الخدمات االجتماعية ) وت

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .12

 (2)معمارية ولغة تجميع 221ح  المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات / قسم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 هندسة البرامجيات  اسم / رمز المقرر .3

 مستوى ثالث فصل اولاساسي  رامج التي يدخل فيهاالب .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثالثة/الفصل األول  الفصل / السنة .6

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

                             (  Course Objective) أهداف المقرر-9

 1-1. Provide students a comprehensive introduction to software engineering. 

2-  2. Provide the students the kinds of activities that are necessary for production of system  

3-  3. Study the important phases of software development. 

4.   4. Explain why the production of a large, quality-assured piece of software is a task 

demanding a 

          disciplined approach to all stages, closely analogous to the methodology used in more 

          traditional engineering activities. 

5.  5. Explain the concept of the software lifecycle. 

 تعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات ال

يتيح مقرر هندسة البرامجيات اكساب الطالب مهارات عدة في وصف المشكلة وايجاد الحلول المناسبة لها من 

خالل دراسة المتطلبات وبناء النظام الذي يحقق أهداف المستفيد مع تمتع النظام بمواصفات ذات جودة عالية 

متطلبات المستفيد حيث يعتبر هذا المقرر من المقررات المهمة والتي تكسب الطالب مهارة في بناء تلبة ل

 مشروع التخرج.
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6.  6. Demonstrate knowledge of relevant concepts for each stage of the software life-cycle. 

7. 7. Understand the application of software engineering approaches, both as an introduction to 

        professional practice and as an aid to project work. 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم. 10

 المعرفة والفهم  -أ

 توضيح المفاهيم األساسية لمباديء هندسة البرامجيات والتعرف على مجموعة من األدوات. -

 في بناء النظام ومعالجة المشاكل. مهاراتالاكتساب  -
 متطلبات النظام.دراسة تقنيات أستخالص  -

 دراسة مراحل بناء النظام والكلفة والوقت المطلوب. - -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القدرة على بناء االنظمة بصورة دقيقة باستخدام مباديء هندسة البرامجيات. – 1ب

 القدرة على التفكير في معالجة المشكلة حسب معايير الجودة. – 2ب

 علمية. كتابة التقارير ال – 3ب

  استخدام نماذج البناء المتطورة للحصول على برامجيات كفوءة. -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 لتطوير القابليات. واقع االلكترونية لإلفادة منهاإرشاد الطالب إلى بعض الم -

 بعض المشاكل والية ايجاد الحلول لها.وتحليل  لقات بحثية يتم من خاللها شرحعقد ح -

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

  المختلفة. تقديم األنشطة

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج
 التفكير المنطقي في دراسة جوانب المشكلة وايجاد الحلول المناسبة لها. -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية الحديثة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل عم التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .9

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 األول

Basic Concepts: 

Software product, 

Software crisis, software 

engineering 

Fundamental of 

Software Engineering نظري 
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الثاني

software process, 

software process model, 

methodologies, methods, 

tools, artifacts 

Fundamental of 

Software Engineering 

 

 نظري

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 3 الثالث
Software Process (I): 

process models, iterative 

process 
Software process 

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

 3 الرابع

Software Process (II): 

software process 

activities (specification, 

design and 

implementation, 

validation/verification, 

evolution); 

Software Requirement 

Engineering (I) 

Software process 

 

 

 

 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الخامس

Functional/Non 

Functional requirements, 

user requirements, 

system requirement, 

requirement document 

Software requirements 

 

 نظري

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 3 السادس

Software Requirement 

Engineering (II): 

Software requirement, 

elicitation and analysis, 

basics on Use cases 

Software requirements 

elicitation 

 

 

 نظري

أسئلة عامة و 

 مناقشة

 3 السابع

System Models 

(I):Context models, 

Behavioural 

models; System Models 

(II): Data Models, 

Objects Models 

Systems Model 

 

 

 نظري
 أسئلة عامة

 3 الثامن

Architectural Design: 

system structuring, 

control models, modular 

decomposition; Object 

Oriented Design, UML 

notation; User interface 

design: user interface 

design principles, user 

interaction 

Uniform Modelling 

Language 

 نظري

أسئلة عامة و 

 مناقشة

 3 التاسع
Risk analysis concept 

and principles  
Risk Analysis 

 

 نظري

أسئلة عامة و 

 مناقشة

 3 العاشر
Risk analysis concept 

and principles Risk Analysis  

 نظري

أسئلة عامة و 

 مناقشة

 3 الحادي عشر
Software Quality 

Assurance, Quality 

control 

Software Quality 

Assurance 

 

 نظري

امتحان 

 شهري
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 البنية التحتية  .10

 :القراءات المطلوبة 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1. Software Engineering, Roger 
S.Pressman,2001. 
2. Introduction to Software 
Engineering, Ian Sommerrivle,1997. 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 ترونية الرصينة.المواقع االلك

 مواقع المكتبات في بعض الجامعات العالمية.

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التدريب ومشاريع بحوث التخرج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبول  .11

 ال توجد المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 
 

 3 الثاني عشر
Software Quality 

Assurance, Quality 

control 

Software Quality 

Assurance 
 

 نظري
 اسئلة عامة

 3 الثالث عشر
Software Quality 

Assurance, Quality 

control 

Software Quality 

Assurance 
 

 نظري
 اسئلة عامة

 3 الرابع عشر

Software Testing,  

Verification and 

Validation: planning, 

software inspections 

Software Testing 

 

 

 

 نظري

 اسئلة عامة

 3 الخامس عشر
defect testing, 

integration testing Software Testing اسئلة عامة نظري 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب  المؤسسة التعليمية .1

  قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 333ح/انترنت وانترانيت     اسم / رمز المقرر .3

 مستوى ثالث فصل اولاختياري  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثالثه/الفصل االول  الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 -                               أهداف المقرر-9

 .وبيه وماهي المكونات المطلوبه للحصول على االنترنتالشبكات الحاس أسس تقديم -أ 

 في مجال الشبكات والمعلوماتيه الحاسب علم أساسيات فهم من الطالب تمكين               
 .االستفاده من هذه الخدمه في المستخدمة المتنوعة األدوات تقديم              -

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

وكيفيه اتصال باالنترنت والفروقات بين االنترنت واالنترانيت وكيفيه  من مكونات االنترنت المادية والبرمجية

 االستفاده القصوى من هذه الخدمه  
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 لتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم وا .9

 المعرفة والفهم  -أ
 اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها " -

 ستخدام االنترنتاكتساب مهارات ا -
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات وكتابت البرمجة علي قادر الطالب ان من التأكد -

 ل بحوث التخرج من خال بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 ة لإلفادة منها . إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكتروني -

 عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر موعدال في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل البرمجية. -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات   -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على البالط قدرة تطوير    -4د
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 اساسيات وتكنلوجيا شبكات الحاسوب -1
9- Network certification  

متطلبات خاصة ) وتشمل على 

سبيل المثال ورش العمل 

والبرمجيات والمواقع  والدوريات

 االلكترونية (

 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري  محاضره نظري 5 االول
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 5 الثاني
 محاضره نظري

 
اسئلة عامة  نظري

ومناقشة او 

 امتحان اني

 5 الثالث
 محاضره نظري

 
أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة 
 امتحان اني نظري  محاضره نظري 5 الرابع

 5 الخامس
 محاضره نظري

 
أسئلة عامة  نظري

ومناقشة او 

 امتحان اني

 5 السادس
 محاضره نظري

 
اسئلة عامة و  نظري

 مناقشة
 اسئلة عامة نظري  محاضره نظري 5 السابع

 5 الثامن
 محاضره نظري

 
 اجباتالو نظري

 الجماعية
 اسئلة عامة نظري  محاضره نظري 5 التاسع

 5 العاشر
 محاضره نظري

 
امتحان  نظري

 شهري
 اسئلة عامة نظري  محاضره نظري 5 الحادي عشر 

 5 الثاني عشر
 محاضره نظري

 
مناقشة و  نظري

 امتحان اني
 اسئلة عامة نظري  محاضره نظري 5 الثالث عشر

 5 الرابع عشر
 ريمحاضره نظ

 
 الواجبات نظري

 الجماعية
 مناقشة  نظري  محاضره نظري 5 الخامس عشر
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .12

 ال توجد المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب  المؤسسة التعليمية .1

  الحاسوبقسم علوم  القسم الجامعي / المركز .2

 306ح\2مترجمات اسم / رمز المقرر .3

 مستوى ثالث فصل ثانياساسي  فيها البرامج التي يدخل .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الثالثة/الفصل الثاني  الفصل / السنة .6

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر:-9

 توضيح االطوار التي يمر بها المترجم  -أ

 بيدة  تمكين الطالب من القدر على برمجة المترجم -ب

 تمكين الطالب من معرف الطرق المستخدمة في كل طور وماهي مميزات ومساوء كل واحدة منها. -ج

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ان هذا المقرر يعتبر من المقررات ذات االهمية واالختصاص كونه يختص بلغات البرمجة وماهي االطوار 

وحدة التي تتعامل معها الحاسبه التي تمر بها هذه اللغات لحين الوصول الى لغة االلة والتي هي اللغة الم

بصورة مباشره.حيث يتكون من مجموعه من االطوار )التقطيع ثم االعراب وتحديد الخطاً لحين توليد الشفرة( 

وماهي الطرق والوسائل المهمة ألمتبعه مع كل طور من هذه االطوار .بحيث يتمكن الطالب من برمجتها بعد 

ل لما موجود بلغات البرمجة والتي قد تمكنه خالل مراحل البحث فهمها . بهدف الوصول الى مترجم مماث

 والتفكير من تقديم ماهو افضل.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ

 فهم طريقة تقطيع النصوص وخزنها بصورة مقطعه.-

 باالعتماد على قواعد معينه. bottom up فهم الية اعراب هذه النصوص باالعتماد على طريقة -

 فهم كيفية اكتشاف الخطأ وتحديده.  -

 معرفة الية توليد الشفرة الوسطية وكيفية تحسينها وكيفية توليد الشفرة النهائيه. -

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بحوث تخرج  – 1

 تقارير علمية  – 2

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 اضرة المباشر.اسلوب المح 

 .اعطاء بعض االمثلة لغرض توضيح الفكرة اكثر 

 .استخدام المخططات في التوضيح والشكل 

 .اعطاء بعض الواجبات والمسائل 

 .توجية االسئلة المباشرة والعشوائيه 

 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها جباتالوا أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1

 تطوير قدرة الطالب على التخيل لغرض فهم ما يجري من خطوات خالل عملية الترجمة . -2

تطوير قدرة الطالب على المناقشة عن طريق طرح األسئلة العلمية والتي تحتاج الى تفكير منطقي  -3

 والتي ممكن ان تحتاج الى أكثر من جواب.

طالب على البرمجة . بحيث يتمكن من برمجة مترجم معين باالعتماد على قدراته تطوير قدرة ال -4

 الفكرية.

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 

 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن هائيةوالن الفصلية اليومية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على لطالبا قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير  -4د

 تطوير قدرة الطالب على االستخدام االفضل والمتمكن من لغات البرمجة. -5د
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 البنية التحتية  .11

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 قة التقييمطري طريقة التعليم

 4 االول
General concept 

about compiler 

Introduction to 

compiler 

نظري + 

 عملي 

معلومات 

عامة 

 ومراجعه

 Parsing 4 الثاني

Lexical analysis 

and parser 

analysis 

نظري + 

 عملي 

محاضرة+ 

 امتحان يومي

 4 الثالث
Methods of 

parsing  

Bottom up and 

shift reduce  

نظري + 

 عملي 

محاضرة+ 

مناقشة+ 

 واجب

 4 الرابع
Methods of 

parsing  

Operator 

precedence 

method 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 الخامس
Methods of 

parsing  

LR parser 

method  

نظري + 

 عملي 

محاضرة+ 

 واجب 

 4 السادس
LR parser 

methods  

SLR, Conical , 

lookahead 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 السابع
Semantic 

analysis 

Semantic 

analysis and  

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 الثامن
Semantic 

analysis 

Methods of 

semantic 

analysis  

نظري + 

 عملي 

امتحان 

 شهري

 4 التاسع
Intermediate 

code generation 

Intermediate 

code generation 

ي + نظر

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 العاشر
Intermediate 

code generation 

Intermediate 

code generation 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 الحادي عشر 
Code 

optimization 

Code 

optimization 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 الثاني عشر
Example of code 

optimization 

Example of code 

optimization 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 Code generation Code generation 4 الثالث عشر
نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

 مناقشة

 4 الرابع عشر
Build simple 

compiler 

Build simple 

compiler 

نظري + 

 عملي 

محاضرة + 

مناقشة+ 

 امتحان يومي

 عامةمراجعه  مراجعه عامة 4 الخامس عشر
نظري + 

 عملي 
 مناقشة
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

1. Alfred V. Aho, and Jeffrey D. Ullman, 

“ principle of compiler design “, 2000 

2. Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi 

Sethi,  and Jeffrey D. Ullman, 

“Compilers, principles, techniques, 

and tools” , second edition 2007 

Pearson Education. 

3. Torben Ægidius Mogensen, “Basics of 

Compiler Design ” , second edition, 

DEPARTMENT OF COMPUTER 

SCIENCE UNIVERSITY OF 

COPENHAGEN, 2010 

 

 

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ال محاضرات الضيوف والتدريب المث

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 

 القبول  .12

 305\1مترجمات المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
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 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 309ح\2معمارية الحاسب اسم / رمز المقرر .3

 مستوى ثالث فصل ثانياساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي حضور المتاحةأشكال ال .5

 السنة الدراسية الثالثة/الفصل الثاني  الفصل / السنة .6

 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر:-9

ة تنقل توضيح انواع الذاكرة الموجودة في الحاسبة وكيفية ترتيبها .والتركيز على آلية ادارة الذاكرة وكيفي -أ 

 البيانات منها واليها.

 توضيح الية معالجة البيانات وتنقلها من اجهزة االدخال واالخراج الى الذاكرة وبالعكس . –ب 

في تنفيذ االيعازات والمستخدمة في تقليص الوقت الفارق عند استخدام التنفيذ   pilplineاستخدام تقنية   -ج

 المتسلسل لاليعازات.

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

هذا المقرر المكونات ألرئيسيه للحاسوب والية تنقل البيانات فيما بينها وطرق معالجتها. فيكون الطالب يوفر  

بذلك عارفاً بالمسار الذي تسير به البيانات ابتداًء من دخولها جهاز الحاسوب باستخدام أجهزة اإلدخال وكيفية 

وهذا مما يجعل طالب الحاسوب مميزاً عن باقي خزنها وكيفية معالجتها أو إخراجها باستخدام أجهزة اإلخراج. 

 المستخدمين العاديين.  

 

 ائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطر .9
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 المعرفة والفهم  -أ

من دخولها الى جهاز الحاسوب عن طريق اجهزة االدخال ,ثم  ءً تنقل البيانات ابتدا آلليةمهم الفهم ال-

 .اإلخراج أجهزةبخروجها عن طريق  ءً نتهاخزنها داخل الذاكرة وا

 ها.وكيفية البحث عن , فهم كيفية خزن البيانات داخل الذاكرة-

 .parallel ,pipelineفهم ابرز واهم طرق معالجة البيانات واهمها -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بحوث تخرج  – 1

 تقارير علمية  – 2

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 

 .اعطاء بعض االمثلة لغرض توضيح الفكرة اكثر 

 بعض الواجبات والمسائل. اعطاء 

 .استخدام المخططات في التوضيح والشكل 

 .توجية االسئلة المباشرة والعشوائيه 

 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1

 بالواقع من نقل ومعالجة للبيانات داخل الحاسبة. مما يتلتخيل لغرض فهم تطوير قدرة الطالب على ا -2

العلمية والتي تحتاج الى تفكير منطقي  األسئلةتطوير قدرة الطالب على المناقشة عن طريق طرح  -3

 من جواب. أكثروالتي ممكن ان تحتاج الى 

 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب تزامال دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 

 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية اليومية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االول

General concept 

about computer 

architecture 

Computer 

architecture 
 نظري 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الثاني
Memory 

management 

Types of 

memory and 

hierarchy  

 نظري 
+ محاضرة

 مناقشة

 3 الثالث
Memory 

management 

Memory address 

mapping 
 نظري

محاضرة+ 

 مناقشة

 3 الرابع
Memory 

management 

Replacement 

techniques 
 نظري

محاضرة+ 

 امتحان يومي

 3 الخامس
Memory 

management 

I/O processor 

and channals 
 نظري 

محاضرة+ 

 واجب

 processing 3 السادس

Associative 

memory and 

content 

addressable+ 

cache coherence 

 نظري 
محاضرة + 

 مناقشة

 محاضرة نظري  pipeline General concept 3 السابع

 pipeline 3 الثامن
Architecture+ 

instruction 
 نظري 

محاضرة + 

 امتحان يومي

 pipeline 3 التاسع
Difficult in 

instruction  
 نظري 

امتحان 

 شهري

 pipeline 3 العاشر
The solution of 

this problems  
 نظري 

محاضرة + 

 مناقشة

 pipeline 3 الحادي عشر 
The solution of 

this problems  
 محاضرة  نظري 

 processing 3 الثاني عشر
Parallel 

processing 
 نظري

محاضرة + 

 مناقشة

 processing 3 الثالث عشر
Vector 

processing 
 نظري

محاضرة + 

 مناقشة

 نظري  processing Array processor 3 ع عشرالراب
محاضرة + 

 مناقشة

 processing 3 الخامس عشر
Inter processor 

comunnication 
 نظري 

محاضرة + 

 مناقشة
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

1. M. M Mano , “Computer Systern Architecture 

" third Edition, Prentice Hall, 1993 

2. David A. patterson And John L.Hennessy, 

Morgan Kaufmann , “Computer Organization 

And Design ", 1998. 

3. Mostafa Abd-El-Barr, and Hesham El-

Rewini, “fundamentals of computer organization 

and architecture “, 2005 by John Wiley & Sons 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 مشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .12

 303ح\1معمارية حاسب  المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 لقادسية جامعة ا المؤسسة التعليمية .1

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 311ح/ 1هندسة البرامجيات اسم / رمز المقرر .3

 مستوى ثالث فصل ثانياختياري  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 راسية الثالثةالسنة الد/الفصل األول  الفصل / السنة .6

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 عة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراج

Covers the fundamental and basic concepts of software engineering. It gives an introduction to methods for analysis, 

design, coding and testing for different software systems. It introduce the software life-cycle and its main stages with 

some general characteristics and different applications ,and introduce the software processes through different models 

are described with make a comparison between them.     

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم. 10
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 المعرفة والفهم  -أ

 اهيم األساسية لمباديء هندسة البرامجيات والتعرف على مجموعة من األدوات.توضيح المف -

 في معالجة المشكلة. مهاراتالاكتساب  -

 معرفة الخصائص والتطبيقات العامة للبرامجيات. -

 اكتساب المفاهيم العامة لبناء البرامجيات والتعامل مع أدوات البناء المختلفة. -

 وضوع المهارات الخاصة بالم  -ب 

 القدرة على تصميم انظمة برمجية صغيرة لمعالجة المشكلة. – 1ب

 القدرة على التفكير والتحليل في معالجة متطلبات المستفيد. – 2ب

 كتابة التقارير العلمية . – 3ب

  اكتساب المهارة في عملية المقارنة بين مختلف نماذج البناء.  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ت ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش. قراءا -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 لتطوير القابليات. واقع االلكترونية لإلفادة منهاإرشاد الطالب إلى بعض الم -

 بعض المشاكل والية ايجاد الحلول لها.وتحليل  عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح -

 

 طرائق التقييم      

 

 قاعة الدرس.المشاركة في 

  المختلفة. تقديم األنشطة

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج
 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب علمي سليم. -2ج

 والمناقشة. الحوار ىعل الطالب قدرة تطوير  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
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 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .12

 األسبوع
الساعا

 ت
 مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 األول

Fundamental of 

Software Engineering 

definitions, Differences 

between Software 

Engineering and 

Computer Science  

Introduction to 

Software 

Engineering 
 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الثاني

Computer Software, 

Differences between 

Software Engineering 

and System 

Engineering 

Introduction to 

Software 

Engineering 

 

 نظري
اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 3 الثالث

Characteristics of 

Software Engineer, 

Evolving role of 

Software 

General concepts of 

Software 

 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الرابع

Software 

Characteristics, The 

attributes of good 

software, The 

challenges are facing 

Software Engineering 

General concepts of 

Software 

 

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الخامس
Software Applications, 

Software: A Crisis on 

the horizon?  

Software 

Applications 

 

 نظري

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 3 السادس
System Developmet 

Life Cycle (SDLC) 

System 

Development 
  نظري

 3 السابع
System Development 

Life Cycle   

System 

Development 
  نظري

 3 الثامن
Software Engineering: 

A Layered Technology 

Structure of 

Software 

Engineering 

أسئلة عامة و  ظرين

 مناقشة

 3 التاسع

Software Engineering: 

A Layered Technology, 

Process Framework 

Activities and Umbrella 

Activities 

Structure of 

Software 

Engineering 

 

 

 نظري
 أسئلة عامة

 3 العاشر
Software Process 

Model 
Software Process 

أسئلة عامة و  نظري

 مناقشة

 3 الحادي عشر
Software Process 

Model: Waterfall 

approach 
Software Process 

 

 نظري

أسئلة عامة و 

 مناقشة

 3 الثاني عشر
Software Process 

Model: Prototype 

Model, Spiral Model  
Software Process 

 

 نظري

أسئلة عامة و 

 مناقشة
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 البنية التحتية  .13

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1. Software Engineering, by Roger S.Pressman,2006 

2.Introduction to Software Engineering, by Ian 

Somerville 2004.  

4. Introduction to Software Engineering, by Rajib 

Mall 2005. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 مواقع المكتبات في بعض الجامعات العالمية.

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ال محاضرات الضيوف والتدريب المث

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التدريب ومشاريع بحوث التخرج.

 

 القبول  .14

 ال توجد المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 3 لثالث عشرا
Software Process 

Model: Spiral Model Software Process 
 

 نظري
 امتحان شهري

 3 الرابع عشر
Software Process 

Model: Incremental 

Model, RAD Model 
Software Process 

 

 اسئلة عامة نظري

الخامس 

 عشر
3 

Software Process 

Model: RAD Model, 

Component-Based 

Development  

Software Process 

 

 اسئلة عامة نظري
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 نموذج وصف المقرر

 

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
لوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم كلية ع

 الحاسوب

 )أختياري( 312ح/ 2هندسة البرامجيات اسم / رمز المقرر .1

 ثالث فصل ثانيمستوى  البرامج التي يدخل فيها .2

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .3

 السنة الدراسية الثالثة/الفصل الثاني  الفصل / السنة .4

 45 )الكلي(لدراسية عدد الساعات ا .5

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

                             (  Course Objective) أهداف المقرر-9

 1-1. Provide students a comprehensive introduction to software engineering. 

2- 2. Provide the students the kinds of activities that are necessary for production of system  

3- 3. Study the important phases of software development. 

4. 4. Explain why the production of a large, quality-assured piece of software is a task 

demanding a 

          disciplined approach to all stages, closely analogous to the methodology used in more 

          traditional engineering activities. 

 البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة

Covers the fundamental and basic concepts of software project metrics. It gives an introduction to methods for 

planning the resources of software, cost and effort, and determine the risks that software encounter and mitigate, 

management. Software Quality will be introduce to assure the quality of product. Software Testing try to give the 

description about the status of software if they are no problems.     
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5. 5. Explain the concept of the software lifecycle. 

6. 6. Demonstrate knowledge of relevant concepts for each stage of the software life-cycle. 

7. 7. Understand the application of software engineering approaches, both as an introduction to 

        professional practice and as an aid to project work. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم. 10

 المعرفة والفهم  -أ

 رامجيات والتعرف على مجموعة من األدوات.توضيح المفاهيم األساسية لمقاييس هندسة الب -

 في دراسة المشكلة ووضع خطة مناسبة للعمل. مهاراتالاكتساب  -

 معرفة وتشخيص انواع المخاطر المتوقعة. -

 اكتساب المفاهيم العامة لبناء الجودة والية تطبيق معاييرها على المنتوج البرمجي. -

 التعرف على تقنيات اختبار البرامجيات. -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القدرة على تصميم انظمة برمجية صغيرة لمعالجة المشكلة. – 1ب

 القدرة على التفكير والتحليل في معالجة متطلبات المستفيد. – 2ب

 كتابة التقارير العلمية . – 3ب

دام المقاييس اكتساب المهارة في عملية حساب الكلفة والجهد لبناء البرامجيات من خالل استخ -4ب

 المالئمة.

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 لتطوير القابليات. واقع االلكترونية لإلفادة منهاإرشاد الطالب إلى بعض الم -

 والية ايجاد الحلول لها. بعض المشاكلوتحليل  عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح -

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

  المختلفة. تقديم األنشطة

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية
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 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج
 يجاد حلول للمشاكل بأسلوب علمي سليم.التفكير المنطقي والبرمجي إل -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 م طرائق التقيي   

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة ) -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .مناقشةوال الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .7

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 األول
Definition of 

Measurements and 

Metrics  

Software Process 

and Project Metrics 
 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الثاني

Definition of 

Measurement and 

Metrics, Tools: LOC 

and FP and OP  

Software Process 

and Project Metrics 

 

 نظري

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 3 الثالث

Definition of 

Measurements and 

Metrics, Tools: LOC 

and FP and OP   

Software Process 

and Project Metrics 

 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الرابع
Software Planning, 

general characteristics 

Software Project 

Planning and 

Scheduling 

 

 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 3 الخامس
Software Planning, 

Resources Estimation  

Software Project 

Planning and 

Scheduling 

 

 نظري

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 يامتحان ان

 Estimation Cost Models 3 السادس

Software Project 

Planning and 

Scheduling 

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

 3 السابع

Overview, Risk 

Strategies: Reactive and 

Proactive, Software 

Risks   

Risk Analysis and 

Management 

 نظري

 امتحان شهري

 3 الثامن
Risk Identification, 

Risk Assessments 
Software Risk 

أسئلة عامة و  ظرين

 مناقشة

 3 التاسع
Risk Impact, Risk 

Projection(Estimation), 

Risk refinement 

Software Risk 
 

 أسئلة عامة نظري

 3 العاشر
Risk Mitigation, 

Monitoring, 

Management 

Risk Management 
 

 نظري
أسئلة عامة و 

 مناقشة

الحادي 

 رعش
3 

Overview, Quality 

concepts, Quality 

control, Software 

Reliability, Measures of 

Reliability and 

Availability, Statistical 

Software Quality 

Assurance, ISO 9000 

Quality Standard  

Software Quality 

 

 

 

أسئلة عامة و  نظري

 مناقشة

 3 الثاني عشر
Requirements 

Elicitation Techniques 

Requirements 

Analysis concepts 

and principles 

 

 نظري

أسئلة عامة و 

 مناقشة
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 البنية التحتية  .8

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1. Software Engineering, by Roger 

S.Pressman,2006 

2.Introduction to Software Engineering, by 

Ian Somerville 2004.  

5. Introduction to Software Engineering, by 

Rajib Mall 2005. 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 مواقع المكتبات في بعض الجامعات العالمية.

ماعية ) وتشمل على سبيل الخدمات االجت

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التدريب ومشاريع بحوث التخرج.

 

 
 

 

 القبول 

 ال توجد المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

الثالث 

 عشر
3 

Requirements Analysis 

Models 

Requirements 

Analysis concepts 

and principles 

 

 امتحان شهري نظري

الرابع 

 عشر
3 Testing Techniques 

 

Software Testing 

 

 نظري
 سئلة عامةا

الخامس 

 عشر
3 Testing Techniques 

 

Software Testing 

 

 نظري
 اسئلة عامة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم كلية علوم الحاسوب 

 الحاسوب

     قسم علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

  403ح/   1الشبكات واالتصاالت  اسم / رمز المقرر .3

 رابعفصل اول مستوى اساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الرابعه/الفصل االول  نةالفصل / الس .6

 ساعه  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

  أهداف المقرر-9

 

يهدف هذا المقرر إلى معرفة المفاهيم األساسية في نظم االتصاالت و التعرف على أساسيات  

سب، فوائدها وأشكالها وعمارتها شبكات الحاسب االلي وتقديم موضوع شبكات الحوا

 وطبقاتها ودوالها وخدماتها الممكنة، باإلضافة إلى كيفية تشبيكها وتحقيق أمنها ..
 

 
 

 ت التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسا

 يحتوي المقرر على أنواع الشبكات والبروتوكوالت المعتمدة والبرمجيات وأجهزة وصل الشبكات

ساب الطالب المعرفة الالزمة بأنواع شبكات الحاسب اآللي ومكوناتها األساسية من بروتوكوالت تيهدف هذا المقرر إلى إك

 ءها وتحقيق مستوى امنيه.باالضافة الى كيفية بناات وطبق
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على نظم االتصاالت بشكل عام .  -أ  

 شبكات الحاسب وتصنيفاته . التعرف على اساسيات  -ب 

 .  TCP/IPو  OSIالتعرف على معيارية الشبكات ونماذج  -ج 

 Ethernet & Tokenringالتعرف على شبكات اثرنت وتوكن رنغ  -د

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تشجيع أستخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي.  -1ب

 تي تشجيع عمليات التعلم الذا - 

 تشجيع القراءات الخارجية  - 

 تشجيع الطالب على التقديم وااللقاء  - 

 تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية - 

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 ير المنطقي إليجاد حلول للمشاكل الشبكات وطرق اكتشاف االخطاءالتفك -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 جماعية.ال لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 لمهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) ا -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .اقشةوالمن الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االتصاالت  عن عامة مفاهيم 4 االول

 ت بين الحاسبات التصاااال

مكونات نظام االتصال 

Communication 
system و 

  Protocolsت والالبروتوك

سرعة نقل  وحدات قياس

 البيانات

 نظري + عملي
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 مفاهيم عامه عن الشبكات  4 الثاني

تعريف الشبكات 

وتعريفات خاصة 

 بالشبكات
 نظري + عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 الثالث
التعرف على انواع الشبكات 

 وتصنيفاتها 

الشبكات بناًء على أنواع  

  و  قدرات الحوسبة
بناء على تصنيف الشبكات  

ظمة ببعضها النا القه ع

باألساليب المتبعة  وتسمى 

داخل الشبكات 

Strategies  

 نظري + عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 4 الرابع
معرفه انواع الشبكات حسب 

 المساحه 

تصنيف الشبكات بناًء على 

التوزيع الجغرافي 

Geographical) 

 distribution 

نظري + 

 عملي
 ان انيامتح

 4 الخامس
من  المزيد التعرف على

 انواع الشبكات 

تصنيف الشبكات بناًء على 

الطبوغرافية أو الهيكلية 

(Topology)تصنيف  و

  لشبكات بناء على نوع ا

 (Communication 
media) 

نظري + 

 عملي

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 السادس
التعرف على االجهزة 

مثل  بيكالمستخدمه في التش

 hub ,switchالراوترو 

األجهرة االرتباطية 

(Connectivity 
devices في الشبكات )

 المحلية

نظري + 

 عملي
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 4 السابع
التعرف على طريقه نقل 

 البيانات بين االجهزة

  

  OSIنموذج 

 : الطبقة الفيزيائية. والً أ

 ثانيا ً: طبقة ربط البيانات. 

   الشبكة. ثالثا ً: طبقة

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 4 الثامن
التعرف على طريقه نقل 

 البيانات بين االجهزة 

 ابعا ً: طبقة النقل. ر

 خامسا ً: طبقة الجلسة. 

 سادسا ً: طبقة التقديم. 

 سابعا ً: طبقة التطبيق.

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 4 التاسع
 التعرف على الكيبالت

 ها وانواعها واستخدام

إثرنت من  أساسيات شبكات

  10BaseTنوع 

و  10Base2شبكات 

10Base5 

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 4 العاشر
التعرف على انواع الكيبالت 

 واستخداماتها 

 coaxil cableكيبالت 
and  twisted pair 
and fiber optics  

 امتحان شهري نظري + عملي

 4 الحادي عشر 
التعرف على وسائل حمايه  

 الشبكات
 أمن وخصوصية الشبكة. 

 األنترنت واألنترانت 
 اسئلة عامة نظري + عملي
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Computer Networks, A, Tanenbaum, Prentice 

– Hall, 2000. 

2. Computer Communications, K. 

Beauchamp, Chapman  &Hall, 2000 . 

  

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 رصينة.المواقع االلكترونية ال

(  ubuntuالبرامج استخدام نظام المصادر المفتوحه)

 مختبر خاص للتكوين الشبكات اجهزة وكيبالت للتشبيك 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبول  .12

 مستوى رابع لمتطلبات السابقةا

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 التعرف على العنونه  4 الثاني عشر
التعرف على طريقه عنونه 

  IPالحاسبات 
 نظري + عملي

مناقشة و امتحان 

 اني

 4 الثالث عشر
كيفيه  تكوين عنوايين 

 للشبكات 
Sub net ,getway  مةاسئلة عا نظري + عملي 

 4 الرابع عشر
معرفه طريق تحويل 

 العنوانالى كلمات 
DNS نظري + عملي 

 الواجبات
 الجماعية

 عرف على البروتكول الت 4 الخامس عشر
TCP / IP 

 وكة.طبقة الوصول إلى الشب 

 نت.النترطبقة التصال با
 مناقشة  نظري + عملي
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 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 سم علوم الحاسوبوتكنولوجيا المعلومات/ قكلية علوم الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 401/ح   1نظم تشغيل اسم / رمز المقرر .3

 مستوى رابع فصل اولاساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 المستوى الرابع_ الفصل الثاني/ المستوى الرابع/الفصل االول  الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 اد هذا الوصف تاريخ إعد .8

                                أهداف المقرر-9
تمكين الطالب من فهم اساسيات نظم التشغيل مع تفصيل واضح لمفاهيم انظمة التشغيل باألضافة الى 

 تمكين الطلبه من فهم الجانب العملي لنظم التشغيل
  

 
 

 

 المعرفه باساسيات انظمة التشغيل من الناحية النظرية والعملية.المقرر هذا يوفر 

 تقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم وال .9

 المعرفة والفهم  -أ
 اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها " -

المفردات عمليا حيث تصقل المعرفة النظرية من خالل  تطبيقها من خالل تطبيق اكتساب مهارات  -
 عمليا .
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 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 وث تخرج بح – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

   التطبيق العملي   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 ي استخدام احدى لغات البرمجة للتطبيق العمل -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 في قاعة الدرس. ناقشات حول اسئلة معينه الم

 تقديم بعض التقارير حول مفردات معينه للمقرر.  

 . ة واجراء بعض األختبارات اليوميه كنشاط يومي للطالبئيونها اختبارات فصلية

 مدى تواصل الطالب ومواظبته للحضور .

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

قدرة الطالب على ربط المواضيع مع بعضها البعض وذلك من خالل التطرق الى مواضيع  تطوير  -1ج
 . تكون وثيقة الصلة بالمقرر

تمكين الطلبه من تنمية قدراتهم على التفكير المنطقي من خالل نوعية األسئلة المطروحة وفتح باب  -2ج

 المناقشة امامهم لتنمية قابلياتهم الذهنية .

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج

-   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية الطالبيشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 توزيع المنهج على اسابيع الدراسه مع اعطاء فرصة مناسبه للتطبيق العملي 
 والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف  
  الواقع للمساعدة ولتسهيل فهم الطالب لمواضيع المقررربط المواضيع البرمجية واعطاء امثله من. 
 المكلف بها الطالب لتكون حافزا له على التعلم.  لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
  اجراء اختبارات متكررة على طول الفصل الدراسي والذي يمكننا من تقييم الطالب ومدى تحصيله
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 المعرفي والمهاري لمفردات المقرر المعطى.

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 قل المهارات المكتسبه الى التطبيق العملي.على ن الطالب قدرة تنمية  -1د

 التقنيات المختلفة وخصوصا ما يتعلق بنظم التشغيل. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.  -3د

     -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 الموضوع أو
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول
مقدمة عن انظمة 

 التشغيل

 انواع انظمة التشغيل

نظام الدفعات, انظمة الدفعات 

متعددت البرامج, انظمة 

 المشاركه بالوقت

نظري + 

 عملي
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الثاني
مقدمة عن انظمة 

 التشغيل

 انظمة الحاسبات الشخصية 

نظري +  ات المتعددةانظمة المعالج

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان 

 4 الثالث
مقدمة عن انظمة 

 التشغيل

,األنظمة المتوازية,األنظمة 

 الموزعة
نظري + 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 4 الرابع
مقدمة عن انظمة 

 التشغيل

انظمة الوقت الحقيقي,انظمة 

التشغيل العنقودية, انظمة 

 األجهزة اليدوية

ري + نظ

 عملي
 امتحان اني

 هيكلية نظام الحاسبة 4 الخامس
عمل نظام 

الحاسبة,المقاطعات,

DMA,  

نظري + 

 عملي

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 هيكلية نظام الحاسبة 4 السادس
 هياكل الخزن + هرمية الخزن

 
نظري + 

 عملي
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 حماية األجزاء المادية 4 السابع

 عملية 

Dual mode 
+ 

 حماية األدخال واألخراج

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 حماية األجزاء المادية 4 الثامن
حماية الذاكرة+ حماية وحدة 

 المعالجة المركزية
 

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 هيكلية نظام التشغيل 4 التاسع
 مكونات النظام

ادارة العمليات, ادارة 

 الذاكرة، ادارة الملفات

ظري + ن

 عملي
 اسئلة عامة

 هيكلية نظام التشغيل 4 العاشر
ادارة اجهزة األدخال 

واألخراج, ادارة الخزن 

 الثانوي،الشبكات

نظري + 

 عملي
امتحان 

 شهري

 خدمات نظام التشغيل 4 الحادي عشر 
انواع الخدمات التي 

 يقدمها نظام التشغيل
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 لتشغيلخدمات نظام ا 4 الثاني عشر
 استدعاءات النظام 

(system calls) 

نظري + 

 عملي
مناقشة و 

 امتحان اني

 خدمات نظام التشغيل 4 الثالث عشر
ادامة  العمليات, ىالسيطرة عل

صيانة  الملفات, ادارة األجهزه,

  المعلومات, االتصاالت

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 برامجيات النظام خدمات نظام التشغيل 4 الرابع عشر
نظري + 

 عملي
اسئلة مع 

 مناقشة

 تنفيذ وتصميم النظام 4 الخامس عشر
 اهداف التصميم،

 التنفيذ
نظري + 

 عملي
 مناقشة 
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 
1- Abraham Silberschatz; Operating System Concepts; 

Addison-Wesley; 2006 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 Linux and C languageالبرامجبات: 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 دريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.الت

 

 القبول  .12

 1معمارية الحاسب  303ح المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب  المؤسسة التعليمية .1

 لوم الحاسوبقسم ع القسم الجامعي / المركز .2

 402/ح   2نظم تشغيل اسم / رمز المقرر .3

 المستوى الرابع_ الفصل الثاني/ المستوى الرابع/الفصل االول  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 المستوى الرابع_ الفصل الثاني/ المستوى الرابع/الفصل االول  الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 ذا الوصف تاريخ إعداد ه .8

                                أهداف المقرر-9
 ما أو والعتاد المستخدم بين وسيطة كبرمجيات تعمل التي والخوارزميات والتراكيب األساسية المفاهيم المقرر هذا يعطي

 حيث من عملها طرق بين قارنةوالم تصميمها وطرق الحديثة التشغيل لنظم األساسية المفاهيم ويغطي .التشغيل نظم يسمى

  .الحيز استعمال و السرعة حيث من التشغيل أنظمة بناء في المتبعة الخوارزميات بين يقارن كما .واالعتمادية الكفاءة

 

 

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 .اكرهالبنيه التركيبة لبيانات الذو المفاهيم المتقدمة النظمة التشغيل , خوارزميات الجدولة هذا المقرر يوفر 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ

 
 المطلوب بحثها و شمولها " اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع -

المفردات عمليا حيث تصقل المعرفة النظرية من خالل  تطبيقها من خالل تطبيق اكتساب مهارات  -
 عمليا .

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

   التطبيق العملي   -4ب

 لم طرائق التعليم والتع     

 

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 استخدام احدى لغات البرمجة للتطبيق العملي  -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 في قاعة الدرس. ناقشات حول اسئلة معينه الم

 بعض التقارير حول مفردات معينه للمقرر.  تقديم 

 . ة واجراء بعض األختبارات اليوميه كنشاط يومي للطالبئيونها اختبارات فصلية

 مدى تواصل الطالب ومواظبته للحضور .

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

قدرة الطالب على ربط المواضيع مع بعضها البعض وذلك من خالل التطرق الى مواضيع  تطوير  -1ج
 . تكون وثيقة الصلة بالمقرر

تمكين الطلبه من تنمية قدراتهم على التفكير المنطقي من خالل نوعية األسئلة المطروحة وفتح باب  -2ج

 المناقشة امامهم لتنمية قابلياتهم الذهنية .

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم 

 الوقت بأهمية الطالبيشعر نحو على لمحاضرةا إدارة. 
 توزيع المنهج على اسابيع الدراسه مع اعطاء فرصة مناسبه للتطبيق العملي 
 والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف  
 ربط المواضيع البرمجية واعطاء امثله من الواقع للمساعدة ولتسهيل فهم الطالب لمواضيع المقرر. 
 المكلف بها الطالب لتكون حافزا له على التعلم.  لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 ييم الطالب ومدى تحصيله اجراء اختبارات متكررة على طول الفصل الدراسي والذي يمكننا من تق

 المعرفي والمهاري لمفردات المقرر المعطى.
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 على نقل المهارات المكتسبه الى التطبيق العملي. الطالب قدرة تنمية  -1د

 التقنيات المختلفة وخصوصا ما يتعلق بنظم التشغيل. مع املالتع على الطالب قدرة تنمية  -2د

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.  -3د

     -4د
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 البنية التحتية  .11

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 إدارة العمليات 4 االول
معالجات والعمليات مقدمه عن ال

 ,مبادئ العمليات 
نظري + 

 عملي
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 إدارة العمليات 4 الثاني

 جدولة العمليات

)Process scheduling)  + نظري

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان 

 إدارة العمليات 4 الثالث
 العمليات على المعالجات

(Operation on 
Process) 

نظري + 

 عملي
ة عامة أسئل

 ومناقشة 

 إدارة العمليات 4 الرابع
 العمليات المتعاونة

(Cooperation 
Processes) 

نظري + 

 عملي
 امتحان اني

 ادارة العمليات 4 الخامس
هيكلية االتصال بين 

 العمليات
نظري + 

 عملي

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 جدولة المعالج 4 السادس
 مبادى اساسية حول الجدولة

 
ظري + ن

 عملي
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 جدولة المعالج 4 السابع
معايير الجدولة,مقدمة عن 

 خوارزميات الجدولة
نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

 خوارزميات الجدولة 4 الثامن

الجدولة باستخدام خوارزمية 

FCFS 
الجدولة باستخدام خوارزمية 

SJF 
 

نظري + 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 يات الجدولةخوارزم 4 التاسع

 الجدولة باستخدام خوارزمية 
PS  
 

 

نظري + 

 عملي

اسئلة عامة 

مع امتحان 

 اني

 خوارزميات الجدولة 4 العاشر

 
 الجدولة باستخدام خوارزمية 
RRS 

 

نظري + 

 عملي
امتحان 

 شهري

 4 الحادي عشر 
Deadlock 

 المسار المغلق
 خصائص المسار المغلق

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

  4 عشرالثاني 
 مخططات حجز المصادر

 

نظري + 

 عملي
مناقشة و 

 امتحان اني

  4 الثالث عشر

 طرق تحديد المسار المغلق

Handling Deadlock 
 منع حدوث المسار المغلق

Deadlock Prevention 

نظري + 

 عملي
 اسئلة عامة

  4 الرابع عشر
 تجنب حدوث المسار المغلق

Deadlock Avoidance 

نظري + 

 عملي
ة مع اسئل

 مناقشة

  4 الخامس عشر
 تحديد حدوث المسار المغلق

 وعملية األسترجاع
نظري + 

 عملي
 مناقشة 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 
1- Abraham Silberschatz; Operating System Concepts; 

Addison-Wesley; 2006 

وتشمل على سبيل المثال متطلبات خاصة ) 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

 Linux and C languageالبرامجبات: 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 يع بحوث التخرج.التدريب العملي ومشار

 

 القبول  .12

  1نظم تشغيل  401ح المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم كلية علوم الحاسوب 

 الحاسوب

 بقسم علوم الحاسو لقسم الجامعي / المركزا .2

 426ح/   1امنية الحواسيب والبيانات اسم / رمز المقرر .3

 مستوى رابع فصل اول اساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي )نظري + عملي( أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الرابعة/الفصل االول  الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 -                               أهداف المقرر-9
أمنيية الحواسييب معرفية و أهميية  البيانات التي تركز عليىألمنية الحواسيب ومقدمة للمواضيع الرئيسية 

المصيطلحات مقدمية ألمنيية البيانيات ودراسية  البيانات وتطبيقهيا العمليي. وبطبيعية الحيال يحتيوي عليىو

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 .ناتها وتطبيقاتها العمليةالمفاهيم االساسية المينة الحواسيب وبيايوفر وصف المقرر 
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االساسية  والخلفية الرياضية الساندة لعلم التشفير وانيواع انظمية التشيفير وتطبييق عمليتيي التشيفير وفيك 

شفرة لالنظمة التشفير التقليدية االبدالية والتعويضية متمثلة في انظمة التشيفير احاديية ومتعيددة الهجائيية  

إلخيراج المقيرر  طبييق المقيرر كميا ويهيدف هيذالغة عالية المسيتوى فيي تالمقرر ويستخدم هذا  وغيرها،

  .مبتدئ طالب بمهارات برمجية مختلفة تؤهله للعمل في سوق العمل كمبرمج
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها " -

 بلغة البرمجة اب مهارات البرمجة اكتس -
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات ةوكتاب البرمجة علي قادر الطالب ان من التأكد -

 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تقارير علمية – 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 المواقع االلكترونية لإلفادة منها . المصادر وإرشاد الطالب إلى بعض  -

 طرائق التقييم      

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 وأنشطة . ئيةيومية وشهرية ونهااختبارات 
 فكيرمهارات الت -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل البرمجية. -2ج

   والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف . 

 لألنشطة والواجبات. الدرجة من نسبة تخصيص 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 الواجبات. تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن اليومية والشهرية والنهائية االختبارات تعتبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل ىعل الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر. 20

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول
اآلليةات المسةتخدمة و البيانةاتامنيةة مقدمة الى 
 )التشةةةةفير(عيةةةةة البيانةةةةات والم لوماتفةةةةي حما

 . المص لحات األساسية
 نظري + عملي مقدمة 

اسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الثاني
المت لبات الواجةب تحقيقهةا عنةد تصةمي  ةن مةة 
التشةةفيرع ةهةةدات التشةةفيرع  الم ةةايير االساسةةية 
 في تقي  ادوات التشفيرع تصنيت ةن مة التشفير

 نظري + عملي مقدمة
ة اسئلة عام

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 الثالث
ت ريت  )االعداد االولية واالعداد االولية نسةبيا 
ع خوارزميةةة ايليةةدس )حسةةاب القاسةة  االع ةة (  

 مع االمثلة

الساندة الرياضية الخلفية 
 ل ل  التشفير

 نظري + عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الرابع
 بةةايي القسةةمة ع ال مليةةات علةةى بةةايي القسةةمةع 

وحسةةاب دالةةة رويلةةر مةةع   الم كةةوس ةزميةةخوار
 االمثلة

الساندة الرياضية الخلفية 
 ل ل  التشفير

 امتحان اني نظري + عملي

 4 الخامس

وبيةةا    ت ريةةت الن ةةا  المتنةةا ر او المتماثةةل
محاسةةةةنس ومسةةةةاويسع ت ريةةةةت   الن ةةةةا   يةةةةر 
المتنةةا ر وبيةةا  محاسةةنس ومسةةاويس  وت ريةةت 

 مةةةة التشةةةفيرةن مةةة التشةةةفير التقليديةةةة ع ةن 
وت بيق عمليتةي التشةفير وفةف شةفرة   )اإلبدالية

 ( ريقة عكس الرسالة مع  االمثلة

 نظري + عملي ةن مة التشفير التقليدية
أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 السادس
وت بيق عمليتي التشةفير وفةف شةفرة     ريقةة 

 مع  االمثلة  Zig Zagالت رج 
 نظري + عملي اإلبدالية ةن مة التشفير

اسئلة عامة و 

 مناقشة

 4 السابع
ت بيةةق عمليتةةي التشةةفير وفةةف شةةفرة )  ريقةةة 
االبةةدال ال مةةود  ع   ريقةةة الفتةةرة الثابتةةة( مةةع  

 االمثلة
 اسئلة عامة نظري + عملي اإلبدالية ةن مة التشفير

 4 الثامن

تعريلللف أنظملللة التشلللفير التعويضلللية وانواعهلللا 

رة  أنظملللة وتطبيلللق عملتلللي التشلللفير وفللل  شلللف

  Mono alphabeticالتشللفير التعويضللية 

 )النظام  الجمعي )شفرة قيصر(( مع  االمثلة

 نظري + عملي الت ويضية ةن مة التشفير
 الواجبات
 الجماعية

 4 التاسع
تطبيلللق عملتلللي التشلللفير وفللل  شلللفرة  أنظملللة 

  Mono alphabeticالتشللفير التعويضللية 

 االمثلة  )النظام الضربي ، النظام الهجين(  مع
 اسئلة عامة نظري + عملي الت ويضية ةن مة التشفير

 4 العاشر

ت ريةةةةت ان مةةةةة التشةةةةفير الت ويضةةةةية مت ةةةةددة 
الهجاييةةة  وانواعهةةا وت بيةةق عمليتةةي التشةةفير 
 وفةةف شةةفرة فةةي ان مةةة التشةةفير الت ويضةةية 

Polyalphabetic   ريقةةةةةةةةةةة )فيجنيةةةةةةةةةةر ع 
 مع  االمثلة بيوفورت(

 امتحان شهري نظري + عملي يةالت ويض ةن مة التشفير

 4 الحادي عشر
ت بيق عمليتةي التشةفير وفةف شةفرة فةي ان مةة 

 ريقةة   Homophonic التشفير الت ويضية 
 مع  االمثلة  (Bealشفرة بيل )

 اسئلة عامة نظري + عملي الت ويضية ةن مة التشفير

 4 الثاني عشر
ت بيق عمليتةي التشةفير وفةف شةفرة فةي ان مةة 

 ريقةةة   Polygram ت ويضةةية التشةةفير ال
 مع  االمثلة  )شفرة بليفير ع شفرة هيل(

 نظري + عملي الت ويضية ةن مة التشفير
مناقشة و امتحان 

 اني

 4 الثالث عشر
تحليل شلفرة انظملة التشلفير التعويضلية متعلددة 

الهجائيللة باسللتخدام طريقللة كاسيسللكي  للنمللاذج 

 المكررة.
 نظري + عملي تحليل الشفرة 

 باتالواج
 الجماعية

 4 الرابع عشر
تحليل شلفرة انظملة التشلفير التعويضلية متعلددة 

الهجائيلللللللللة باسلللللللللتخدام طريقلللللللللة الصلللللللللدفة 

Coincidence. 
 نظري + عملي تحليل الشفرة 

 الواجبات
 الجماعية

 4 الخامس عشر
تعريف الهجوم مع توضيح طرائق الهجلوم عللى 

انظمة التشفير المتمثللة )هجلوم اللنص الواضلح 

 رايق الهجو  على 
 ةن مة التشفير

 مناقشة نظري + عملي
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م النص الواضح المختلار ، هجلوم اللنص هجو –

 المشفور فقط ، هجوم الرجل الوسطي (

 البنية التحتية  .13

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

[1]John Wiley & Sons,” APPLl ED 
CRYPTANALYSIS : Breaking Ciphers in the 
Real World” , Canada.,2007. 

 [2] R.L. Rivest, “ Handbook of Applied 
Cryptography” , 1996. 

[3] Richard A. Mollin, “ Codes The Guide to 
Secrecy from Ancient to Modern Times” 
2005. 

[4]Friedrich L. “ Bauer,Decrypted Secrets: 
Methods and Maxims of Cryptology”, Fourth, 
Revised and Extended Edition ,2006. 

[ خضللللر مصللللبال اسللللماعيل الطيطللللي ، :م اساسلللليات أمللللن المعلومللللات 5]

، دار الحاملللد للنشلللر والتوزيلللع  1009والحاسلللوب م ، الطبعلللة االوللللى 

 االردن.  –عمان 

ة [ عللالء حسللين الحمللامي ، سللعد عبللد العزيللز العللاني ، :م تكنولوجيللا أمنيلل6]

، دار وائل للنشلر  1007معلومات وأنظمة الحماية م ، الطبعة االولى ال

االردن. –عمان   

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

   Visual Basic 6البرامجبات:

لى سبيل المثال الخدمات االجتماعية ) وتشمل ع

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 
 .التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج

 القبول  .14

 المستوى الرابع المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  سة التعليميةالمؤس .1

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 427ح/   2امنية الحواسيب والبيانات اسم / رمز المقرر .3

 فصل ثاني مستوى رابعاساسي  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي )نظري + عملي( أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية الرابعة/الفصل الثاني  سنةالفصل / ال .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 -                               أهداف المقرر-9
ات البيانأمنية الحواسيب ومعرفة و أهمية  البيانات التي تركز علىألمنية الحواسيب ومقدمة للمواضيع الرئيسية 

تعريفييات هاميية )أمنييية الحواسيييب ، أمنييية الشييبكات ، أمنييية  وتطبيقهييا العملييي. وبطبيعيية الحييال يحتييوي علييى

االنترنيت( ، شفرة المفتاح العيام ، تشيفير  البيانيات القياسيية ، التشيفير االنسييابي ، الفايروسيات ، جيدران النيار 

لغية عالييية المقيرر ويسيتخدم هيذا ات او افشييالها، وتهيدف امنيية المعلوميات الييى كيفيية منيع هيذه الهجمي وغيرهيا،

إلخيراج طاليب بمهيارات برمجيية مختلفية تؤهليه للعميل فيي المقرر  المستوى في تطبيق المقرر كما ويهدف هذا

 .مبتدئ سوق العمل كمبرمج

 لي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العا

 يه البيانات والخوارزميات والمتعلقة بها.ومتقدماً المنوصفأ تفصيليالُ المقرر  هذا يوفر 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 لمفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها "اكتساب ما تم توضيحه من ا -

 بلغة البرمجة اكتساب مهارات البرمجة  -
 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات ةوكتاب البرمجة علي قادر الطالب ان من التأكد -

 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 رير علميةتقا – 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش.  -

 التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .  -

 المواقع االلكترونية لإلفادة منها . المصادر وإرشاد الطالب إلى بعض  -

 طرائق التقييم      

 المشاركة في قاعة الدرس.

 ة تقديم األنشط

 وأنشطة . ئيةيومية وشهرية ونهااختبارات 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل البرمجية. -2ج

   والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير  -3ج

 عليم والتعلم طرائق الت    

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف . 

 لألنشطة والواجبات. الدرجة من نسبة تخصيص 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 الواجبات. تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن اليومية والشهرية والنهائية االختبارات تعتبر. 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على لطالبا قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر. 20
 

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 الولا
تعريلللف امنيلللة الحواسللليب ، أمنيلللة الشلللبكات ، امنيلللة 

االنترنيللل  ، والتعلللرف عللللى المبلللادئ االساسلللية فلللي 

 تصميم النظام األمني.

 نظري + عملي مقدمة 
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الثاني

 GF(2)التعللرف علللى متعللددات الحللدود علللى الحقللل 

وايجاد حاصل ضربها وحاصل قسمتها وعملية حسلاب 

المتعللددات القابلللة والغيللر قابلللة لالختللزال وعللدد اعللداد 

 المتعددات االولية.

الخلفية الرياضية 
 الساندة ل ل  التشفير

 نظري + عملي
اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 الثالث
تعريللف نظللام التشللفير االنسلليابي وتعريللف خوارزميللة 

المفتللال وتوليللد متتابعللة اخللراج مللن خوارزميللة خطيللة 

 ميات الالخطية مع االمثلةوالخوارز

 نظري + عملي التشفير االنسيابي
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الرابع
تطبيق عمليتلي التشلفير وفل  شلفرة فلي نظلام التشلفير 

 االنسيابي الخطي و الالخطي مع االمثلة
 نظري + عملي التشفير االنسيابي

أسئلة عامة 

ومناقشة 

 امتحان انيو

 4 الخامس
ة للعشلللوائية )اختبلللار التكلللرار ، االختبلللارات االساسلللي

اختبار التسلسل ، اختبار بوكر ، اختبار التنفيذ ، اختبار 

 ممانعة االرتباط(  مع االمثلة

 نظري + عملي التشفير االنسيابي
أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 السادس

مبلللللائ شلللللفرة المفتلللللال العلللللام، مكونلللللات المفتلللللال 

مفتللللللال العللللللام، العام،تطبيقللللللات منظومللللللة تشللللللفير ال

( ملللع RSAخوارزميلللات المفتلللال العلللام) خورزميلللة 

 االمثلة

 نظري + عملي المفتاح ال ا 
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 4 السابع
مللع  RSAتطبيللق عمليتللي التشللفير وفلل  الشللفرة فللي 

 االمثلة 
 اسئلة عامة نظري + عملي المفتاح ال ا 

 4 الثامن
ملللع توضللليح خوارزميتللله  Knapsackتعريلللف نظلللام 

تطبيللق عمليتللي التشللفير وفلل  الشللفرة فللي ضللال عللن ف

Knapsack  مع االمثلة 

 نظري + عملي المفتاح ال ا 
 الواجبات
 الجماعية

 4 التاسع
 Authenticationاثبللللللات صلللللللحة الرسللللللالة 

Requirements  .مع توضيح داالت اثبات االصالة 
 اسئلة عامة نظري + عملي المفتاح ال ا 

 4 العاشر
 ريقةةةةةة  عتوضةةةةي   DESيةةةةةة مقدمةةةةة عةةةة  خوارزم

  خ ةةوات شنشةاء المفةاتي  الفرعيةةة ع  اسةتخدا  الجةدول
 .DES رلية عمل خوارزمية ث  بيا 

التشفير البيانات 
 القياسية

 امتحان شهري نظري + عملي

 4 الحادي عشر
تطبيق فضال عن  DESأنماط خوارزمية التعرف على 

 مع االمثلة DESعمليتي التشفير وف  الشفرة في 

فير البيانات التش
 القياسية

 اسئلة عامة نظري + عملي

 4 الثاني عشر

، مع توضيح  الغاية   Firewallsتعريف  جدران النار

مللن جللدار النللار ، اسللتخداماته ، خصللائص جللدار النللار 

Firewall Characteristics قدرات جدار النار ،   ،

نقلللاط الضلللعف لجلللدار النلللار ،  انلللواع جلللدران النلللار 

Types of Firewalls.تشكيالت جدار النار ، 

 نظري + عملي جدرا  النار
 مناقشة و 
 الواجبات
 الجماعية

 4 الثالث عشر

، مع توضيح طرق  جرائم الحاسوبالتعرف على 

 الدوافع الرتكاب مختلف جرائم المعلوماتية االحتيال و

فيروس ، التعرف على Hackerالهاكر ، وتعريف 

رق انتشاره ، ،قدراته ، تصنيفاته ، طالحاسوب 

التخلص والحماية من  ، اكتشاف إصابة األقراص

أنظمة أمن وحماية  ،أمن وحماية البيانات  ،الفيروس

 User وضع أدلة تأكيدية،  البيانات

Authentications ،قوانين ، حقوق الملكية الفكرية

 . حقوق الملكية الفكرية

 نظري + عملي جرائم الحاسوب
 الواجبات
 الجماعية

 اني امتحانو

 4 الرابع عشر
مقدمة ع تشفير البريد االلكترونةي عكيةت ي مةل ال ة ع 
عمةةل الفةةايروس فةةي البريةةد االلكترونةةيع الخصوصةةية 

 نظري + عملي امنية البريد االلكتروني
مناقشة و أسئلة 

 عامة
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 الممتازةع ت بيقات امنية البريد االلكتروني

 4 الخامس عشر

لويب ، المعايير مقدمة ، تشفير الويب ،اهمية موقع ا

القياسية عند التصميم ، المبادئ االساسية في تصميم 

مواقع الويب ، امنية موقع الويب، تهديدات امنية 

 الويب، اتجاهات امنية مرور الويب

 مناقشة نظري + عملي ةمنية موايع الويب

 القبول  .15

 426/ ح 1امنية الحواسيب والبيانات المتطلبات السابقة

 10 لطلبة أقل عدد من ا

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 البنية التحتية  .16

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

[1]John Wiley & Sons,” APPLl ED 
CRYPTANALYSIS : Breaking Ciphers in the 
Real World” , Canada.,2007. 

 [2] R.L. Rivest, “ Handbook of Applied 
Cryptography” , 1996. 

[3] Richard A. Mollin, “ Codes The Guide to 
Secrecy from Ancient to Modern Times” 
2005. 

[4]Friedrich L. “ Bauer,Decrypted Secrets: 
Methods and Maxims of Cryptology”, Fourth, 
Revised and Extended Edition ,2006. 

، :م اساسلللليات أمللللن المعلومللللات  [ خضللللر مصللللبال اسللللماعيل الطيطللللي5]

، دار الحاملللد للنشلللر والتوزيلللع  1009والحاسلللوب م ، الطبعلللة االوللللى 

 االردن.  –عمان 

[ عللالء حسللين الحمللامي ، سللعد عبللد العزيللز العللاني ، :م تكنولوجيللا أمنيللة 6]

، دار وائل للنشلر  1007المعلومات وأنظمة الحماية م ، الطبعة االولى 

 االردن. –عمان 

بات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال متطل

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة.

   Visual Basic 6البرامجبات:

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 
 .ومشاريع بحوث التخرج التدريب العملي



 الصفحة  

254 
 

  

 أهداف المقرر .1

 التعرف على نظام معالجة الصورة الرقمية. -

 أساسيات الصورة الرقمية. التعرف على -

 التعرف على تحويالت وتقنيات تحسين الصورة الرقمية. -
 استعادة الصورة وكيفية تجزئتها. -
 تمثيل الصورة ووصفها بشكل مالئم للحاسوب. -

 
 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  .2

 والفهم  المعرفة-أ

      تامين مقدمة للمفاهيم والتقنيات األساسية لمعالجة الصور الرقمية.-1أ

 اساس  يمكن استعمالة كمبدأ لبحوث ودراسات ابعد في هذا المجال. -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 اكتساب خبرة في تطبيقات معالجة الصور. -1ب

   تقارير علمية . -2ب

 بحوث تخرج . -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . ، تعلم ذاتي قراءات  -

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .  -

 إعطاء أمثلة وأسئلة تثير تفكير الطالب . -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 تقديم األنشطة 

 . ئيةونها ارات فصليةاختب

 

 
 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير -1ج

 التفكير المنطقي والرياضياتي في إيجاد حلول المسائل -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير -3ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على ضرةالمحا إدارة. 
 . تشجيع اإلجابات الصحيحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فيها 
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 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 . استخدام طريقة مناسبة تخص هذا المقرر 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية اآلنية , الفصلية االختبارات تعتبر. 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية  سة التعليميةالمؤس .1

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .2

 408/ ح Image Processingمعالجة صور ,  اسم / رمز المقرر .3

 مستوى رابع فصل اولاختياري  يدخل فيهاالبرامج التي  .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 المستوى الرابع/الفصل األول  مستوىصل / الالف .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 21/9/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 اللغة االنكليزية لغة التدريس .9

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

The principal objectives of the course continue to be to provide an introduction to 

basic concepts and methodologies for digital image processing, and to develop a 

foundation that can be used as the basis for further study and research in this field. 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 4 لاالو
Introduction to 

Image Processing 

- Introduction  

-Comparison 

between Computer 

Image and 

Computer Vision, 

-Major topics for 

Computer Vision, 

Major topic for 

image processing 

 نظري
اسئلة عامة 

 ومناقشة

-a special tools in 

V.B. using in image 

processing 
 عملي

 Fundamental 4 الثاني

Image restoration, 

Image Enhancement 

Image Compression, 

Image 

Representation 

Digitization 

اسئلة عامة  نظري

 ومناقشة 

BMP file format عملي 

 4 الثالث
Type of digital 

image 

 

 -Binary Image, 

Gray Image 

-Color Image 

-Digital Image File 

Format 

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

Reading image 

using V.B 
 عملي

 4 الرابع
Spatial & 

Frequency 

Domain 

-Spatial Domain 

-Frequency Domain 

-SomeBasic 

Relationships 

between Pixels 

 نظري

أسئلة عامة 

 ومناقشة
Write a program to 

compute Distance 

Measures 

 

 عملي

 4 الخامس
Geometry 

transformation 

Region of interest 

image geometry 

(crop,enlarge 

,shrinking) 

 نظري
أسئلة عامة 

 ومناقشة
Write a program to 

test a geometry on 

image 
 عملي

 4 السادس
Zoom algorithm 

 

-Zero order hold 

-First order hold 

-Convolution 
أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة
Write a programs to 

test zoom 
 عملي



 الصفحة  

258 
 

  

algorithms 

 Image Analysis 4 السابع

-Image analysis 

steps 

-Preprocessing 

-Data reduction 

-Feature Analysis 

أسئلة عامة  نظري

 ومناقشة

Complete test zoom 

algorithms 
 عملي

 4 الثامن
Image algebra 

operation 

-Arithmetic 

operation 

- Logical operation 
 نظري

 الواجبات
 الجماعية

Test algebra 

operation on image 
 عملي

 4 التاسع
Types of filters 

 

-Spatial Filters 

-Mean Filters 

-Median Filters 
- Laplacian Filter 

 نظري
 الواجبات
 الجماعية

Test mean filter on 

image 
 عملي

   اختبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اول 4 العاشر

 Image quantization 4 الحادي عشر 

-Gray level 

reduction 

-Spatial reduction 
 نظري

اسئلة عامة و 

 Write simple مناقشة

program to test 

image quantization 
 عملي

 4 الثاني عشر
Edge Detection 

 

-Sobel operator 

-Prewitt operator 
 نظري

اسئلة عامة و 

 مناقشة

 Segmentation 4 الثالث عشر

-Region growing 

-Clustering 

methods 

-Boundaries detects 

 نظري
اسئلة عامة و 

 مناقشة
Write program to 

compute histogram 

 
 عملي

 Histogram 4 الرابع عشر

-Histogram 

modification 

-Histogram 

Equalization 

-Histogram features 

اسئلة عامة و  نظري

 مناقشة

Test  Histogram 

modification 
 عملي

 Image Compression 4 الخامس عشر

-Discrete 

transformation 

-Fourier transform 

-cosine transform 

اسئلة عامة و  نظري

 مناقشة
Test Histogram 

Equalization 
 عملي
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1. Scotte E umbaugh, "computer vision and 

image processing". 

2. Rafael C. Gonzalez university of Tennessee, " 

Digital image processing". 

وتشمل على سبيل المثال متطلبات خاصة ) 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المواقع االلكترونية الرصينة. 

       (www. Freescience.info/math ) 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 تدريب صيفي.

 ريع بحوث التخرج.مشا

 

 

 القبول  .12

 المستوى الرابع المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 45 أكبر عدد من الطلبة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
علوم قسم كلية علوم الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات /  

  الحاسوب

 332نظرية معلومات و الترميز/ ح  اسم / رمز المقرر .3

 اول ثالث مستوى رابع فصل مستوى  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 االول / السنة الثالثة الفصل / السنة .6

  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015-9-21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 المقررأهداف  .9

 نظرية المعلوماتتوضيح مفهوم -2 

 

  مقاييس المعلوماتيتعرف الطالب   -1

 االحتمالية و االحتمالية الشرطية  -3

 طرق الترميز يتعرف الطالب  -4

 األرسال اكتشات و تصحي  ةخ اء -5

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان  خصائص المقرر أهميوفر وصف المقرر 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 رف على مقايس نظرية المعلوماتله القابلية التع -1أ

 له القابليه على الترميز   -2أ

 له القابلية على الترميز المثالي  -3أ
 له المعرفة بقنوات االتصال الرقمي  -4أ
 تطبيق نظرية المعلومات في االنظمة الرقمية النصية و الفديوية  -5أ

   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تقارير علمية  – 1ب

 بحوث تخرج – 2ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية -5
 بحوث عملية -6

 

 

 طرائق التقييم      

 المحاضرات النظرية -4
 مناقشة داخل المحاضرة النظرية   -5

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 تقارير علمية -1ج

 بحوث تخرج-2ج

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 لوقتادارة المحاضرة على نحو يشعر با -6
 تشجيع االجابات الصحيحة ومناقشة االجابات الخاطئه -7
 تكليف الطالب بنشاطات عملية فردية و جماعية -8
 تحصيص نسبة من درجات االنشطة الجماعية -9

 استخدام طريقة مناسبة تخص المقرر -10
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 طرائق التقييم    

 المشاركة داخل القاعة الدراسية -1
 اختبارات تحريرية انية , شهرية و نهائية -2
 نشطة بحثيةا -3

 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تأهيل الطالب على استخدام التصميم المنطقي الرقمي لفهم معمارية الحاسب-1د

 تنمية قدرة الطالب على فهم اسلوب عمل الحاسب الرقمي -2د

 العالقة ما بين أجزاء الحاسب الرقمي تنمية قدرة الطالب على-3د

 استعداد الطالب لمقرر معمارية الحاسب و لغة التجميع  -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 3 االول
 Mode of the signal انماط االشارات 

system 

أسئلة عامة  ظري ن

 ومناقشة

 الثاني
انواع و مبادىء  3

 اساسية في الترميز
  Encoding a source 

alphabet 

أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 الثالث
ترميز االمريكي   3

 القياسي
  Some particular 

code : ASCII code & 

Morse Code 

  نظري 
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الرابع
تمالية االنتروبي, االح 3

 المشروطه 
  The measure 

of information 

أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 الخامس
   Self information and المعلومات الذاتية 3

Average information  

  

  نظري 
اختبارات 

 ومناقشة

 السادس

انواع الترميز و  3

 الترميز المثالي

Source coding 

technique and  

Average length of a 

code    

  نظري 

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 السابع

كفاءة الترميز الثابت  3

 و المتغير

  code efficiently 

Fixed length coding 

Variable length coding 

 

  نظري 

امتحان 

 شهري

 الثامن
امثله في الترميز  3

 متغير

Huffman Binary 

coding 

أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 التاسع
 Shannon-Fano   فانو  –يز شانون ترم 3

method 

أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 العاشر
انواع قنوات االتصال  3

 الرقمي
  Noiseless channel  

and  Total noisy 

أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

1- Coding and information theory by Richard w. 

hamming 

2- Information Theory: A Tutorial Introduction 

Information Theory: A Tutorial Introduction 
 

  

  

 

ورش العمل والدوريات متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 

http:/www.freescience.info 

Work shop pinch program  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 مشاريع بحوث

 

 القبول  .13

 لث مستوى الثا المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

channel 

 الحادي عشر
تحسس اخطاء  3

 االرسال
Error detection code 

أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 لثاني عشرا
 & Channel efficiency ةسعة وكفاءة القنا 3

capacity 

أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 الثالث عشر
 التكرار 3

Channel redundancy 
أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 الرابع عشر
 الكفاءه 3

source efficiency 
أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 الخامس عشر
 هامن كمثال ترميز 3

Hamming code 
امتحان    نظري 

 شامل
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 القسم الجامعي / المركز .2
علوم قسم الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات / كلية علوم  

  الحاسوب

 التجارة االلكترونية  اسم / رمز المقرر .3

  رابع فصل ثانيستوى ماختياري  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 الثاني / السنة الرابعة الفصل / السنة .6

  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015-9-21 ذا الوصف تاريخ إعداد ه .8

 أهداف المقرر .9

 قات بين التجارة التقليدية و التجارة اإللكترونيةومناقشة التشابه و الفر -2

 .شرح النماذج المختلفة المتعلقة بالتجارة االلكترونية -1

 ربط إستراتيجيات منظمات أعمال إلى منظمات أعمال باهتمامات التجارة االلكترونية. -3

 منية للتجارة االلكترونية.مناقشة التهديدات األ -4

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

في يستعرض الطالب في هذا المقرر تكنولوجيا المعلومات والتي تعتبر أساسية للتجارة اإللكترونية، وتطبيقاتها 

مختلف القطاعات االقتصادية. الهدف من وراء ذلك هو إدراك الطالب مدى أهمية دور تكنولوجيا المعلومات 

 في منظمات األعمال. كما يقدم المقرر للطالب المفاهيم األساسية وتقنيات التجارة االلكترونية



 الصفحة  

265 
 

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 استيعاب دور تقنية المعلومات في منظمات القطاع الخاص  -1أ

 معرفة المبادئ األساسية للتجارة االلكترونية.  -2أ

 . المختلفة فعالرالتعرف على مختلف المواقع االلكترونية ونماذج  3أ
 .التعرف على الجوانب األمنية والقانونية للتجارة االلكترونية  -4أ

 
   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تقارير علمية  – 1ب

 بحوث تخرج – 2ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية -1
 بحوث عملية -2

 

 

 طرائق التقييم      

 المحاضرات النظرية -6
 خل المحاضرة النظرية  مناقشة دا -7

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 تقارير علمية -1ج

 بحوث تخرج-2ج

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ادارة المحاضرة على نحو يشعر بالوقت -11
 تشجيع االجابات الصحيحة ومناقشة االجابات الخاطئه -12
 تكليف الطالب بنشاطات عملية فردية و جماعية -13
 شطة الجماعيةتحصيص نسبة من درجات االن -14
 استخدام طريقة مناسبة تخص المقرر -15
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 طرائق التقييم    

 المشاركة داخل القاعة الدراسية -1
 اختبارات تحريرية انية , شهرية و نهائية -2
 انشطة بحثية -3

 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 الب على استخدام التصميم المنطقي الرقمي لفهم معمارية الحاسبتأهيل الط-1د

 تنمية قدرة الطالب على فهم اسلوب عمل الحاسب الرقمي -2د

 تنمية قدرة الطالب على العالقة ما بين أجزاء الحاسب الرقمي-3د

 استعداد الطالب لمقرر معمارية الحاسب و لغة التجميع  -4د

 بنية المقرر .11

 اتالساع األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 3 االول
 التجارة االلكترونية

 مفهوم  التجارة االلكترونية
أسئلة عامة  نظري 

 ومناقشة

 الثاني
مكان التجارة اإللكترونية: بناء  التجارة االلكترونية 3

 و تشغيل

أسئلة عامة  نظري  

 اقشةومن

 الثالث
مكان التجارة اإللكترونية:  التجارة االلكترونية 3

 اقتصاديات و تأثير

أسئلة عامة  نظري  

 ومناقشة

 الرابع
التجارة اإللكترونية:  التجارة االلكترونية 3

 بضائع و خدمات

أسئلة عامة  نظري  

 ومناقشة

 الخامس
سلوك المستهلك, أبحاث  التجارة االلكترونية 3

 اإلعالناتالتسويق, 

اختبارات  نظري  

 ومناقشة

 السادس
-التجارة االلكترونية االعمال التجارة االلكترونية 3

 B2B االعمال  

أسئلة عامة  نظري  

 ومناقشة

 السابع
-التجارة االلكترونية االعمال التجارة االلكترونية 3

  )تكملة(   B2Bاالعمال  

امتحان   نظري 

 شهري

 الثامن
خط اإلنتاج اإللكتروني و  ترونيةالتجارة االلك 3

 التجارة اإللكترونية

أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 التاسع

ابداع نظم التجارة اإللكترونية:  التجارة االلكترونية 3

الحكومات اإللكترونية و 

التعليم اإللكتروني للتجارة من 

 فرد إلى فرد

  نظري 

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 العاشر
 يةالتجارة االلكترون 3

 التجارة و الكمبيوتر المتنقل
أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 الحادي عشر
 التجارة االلكترونية 3

 2الشبكات و بيئة الويب 
أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 الثاني عشر
 مقدمة  في لغة البرمجة  التجارة االلكترونية 3

1HTML 

أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة
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 البنية التحتية  .12

 المطلوبة :القراءات 

تجارة الكترونية ، د. محمد الجدايه و د. سناء خلف ، دار  -2

1009الحامد للنشر والتوزيع، الطبعه االولى)  
بشللللير العللللالق، دار . سللللعد ياسللللين ود.التجللللارة االلكترونيللللة، د-2

 (2002)المناهج للنشر والتوزيع،الطبعه االولى 

 

 

عمل والدوريات متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش ال

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 

http:/www.freescience.info 

Work shop pinch program  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف 

 والتدريب المهني والدراسات الميدانية ( 
 مشاريع بحوث

 

 القبول  .13

 كات االنترنيت و الشب المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث عشر
 مقدمة  في لغة البرمجة  ترونيةالتجارة االلك 3

2HTML 

أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 الرابع عشر
 التجارة االلكترونية 3

 2و  1التعامالت اإللكترونية 
أسئلة عامة   نظري 

 ومناقشة

 الخامس عشر
 التجارة االلكترونية 3

 االمتحان النهائي
امتحان    نظري 

 شامل
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 الجدول النموذجي للزيارة الميدانية

 مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل. ايام ثالثة او يومين لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -1

 التعليم مؤسسات في الجامعي االداء و دةالجو ضمان قسم عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة لها اإلعداد

 . العالي

 االجتماعات بداية اوقات تحديد ويتم. األول اليوم صباح من التاسعة الساعة عند عادة الميدانية الزيارات تبدأ  -9

 اجتماعات كلها الجدول اوقات تكون ان ينبغي وال. واحدة ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 وتحديث الجتماعات التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من دالب بل

 .البرنامج مراجعة تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 2000 
خدام االدلة الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واست

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي0 نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 20:0 9

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11000 :

 كفاءة البرنامج0 جولة على المصادر 190:0 4

5 14000 
مال الطلبة اجتماع لجنة المراجعة0 تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أع

 المصححة

6 15000 
 كفاءة البرنامج0 اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16000 1

8 11000 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  م الثانياليو

2 8045 
اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج0 ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين0 اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 2000 10

 اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية.فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها0  100:0 11

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 19000 19

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14000 :1

14 140:0 
االجتماع األخير للجنة المراجعة0 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 140:0 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية

 الختام 15000 16

 ( 1)جدول رقم 
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ية نالميدا نموذج عملية المتاب ة وشعداد التقرير ومخ   للجدول النموذجي للزيارة
 م  اجل المتاب ة

 

 نموذج تقرير المتاب ة

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي لجودةدائرة ضمان ا

 المؤسسة0

 الكلية0

 البرنامج0

 تقرير المتابعة

ن موهو جزء  90يعرض هذا التقرير نتائج زيارة المتابعة التي جرت بتاريخ____/____/____ .1

ات الهادفة إلى توفير الدعم المستمر لتطوير عملي قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتيبات

 الداخلية والتحسن المستمر. ضمان الجودة

وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة  .2

البرنامج وتوفير المزيد من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم 

 العالي في العراق.

 دلة المستخدمة في هذه المتابعة على ما يأتي0وتشمل قاعدة األ .3

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (3

 (وجدت ان) المؤسسية تراتيجيةاالس والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة اإلضافية األدلة (5

 وتتمثل االستنتاجات اإلجمالية التي تم التوصل إليها من هذه المتابعة باآلتي0 .4

 .للتحسن خطة بتطبيق( التعليمية المؤسسة اسم) في( األكاديمي البرنامج اسم) برنامج يقم لم/قام (1

 ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في سنةالح الممارسات تشتمل (2

 (.اذكرها0 )ات هو

 المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (3

 (.ال ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها0 )اآلتي في األكاديمي للبرنامج
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 ( ادناه التقرير المفضل.ةيض  الملحق ) .5
 (ةالملحق)

 0 اسم المؤسسة التعليمية

 : تاريخ الزيارة الميدانية األولية لمراجعة البرنامج األكاديمي

 :تاريخ زيارة المتابعة

 :تاريخ تقرير المتابعة

 ى الوظيفي                     التوقيعاسماء المراجعين الذي اجروا المتابعة                      الوظيفة/المسم

 الجزء األول0 نظام ضمان الجودة الداخلي المستخدم

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
هل تم إنجاز تقرير التقييم الذاتي للبرنامج 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

طار التقييم و/او مقدار تحقيق معايير إ

 التطرق إليها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

4 
هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
   

6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 

ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟
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 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 لى إطار التقييم(المؤشرات )أنظر إ

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

المعلومات الجديدة المستقاة 

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي )المحتوى( رالمقر

 من سنة ألخرىالتقدم 

 التعليم والتعلم

 تقويم الطلبة

   

 كفاءة البرنامج

 الصورة العامة للطلبة المقبولين

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 اسبةاستخدام معايير القياس المن

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية
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 معايير المراجعة الناجحة

 تتمثل معايير المراجعة الناجحة في ترتيبات مراجعة البرنامج األكاديمي وتقييمه في اآلتي0 .1

 واصفاتالم تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .1

 اساسا هذه الداخلية المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجية للمراجعة قويا

 .مناسبا الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .2

 .خارجيةال للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3

 0من كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4

 مع بالعمل الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن0  االكاديمي االعتماد و الجودة ضمان دائرة 

 .الخارجية للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية المؤسسة

 الداخلية المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان لىع يحرص بأن0 المراجعة منسق 

 اية تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في متوافرة التقارير وإعداد

 .مطلوبة إضافية معلومات او إيضاحات

 للمراجعة خضعسي الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر بأن0 التعليمية المؤسسة 

 .الخارجية

 وإعداد المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن0 الخبراء المراجعون 

 .الزيارة إجراء في بها يسترشد التي االولية التعليقات

 بما المشاركين جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .5

 .المستمرين والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية وفلسفة رسالة ترميح

 .المراجعة مدة طوال المتبادل االحترام عن ينم مفتوحا حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6

 . نظامي بشكل ومدونة المتوافرة األدلة إلى ومستندة واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 ما صحة المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة ريرتق اعداد يتم ان .8

 .حقائق من فيه يرد

 البرنامج عن ومتوازنا منصفا رايا تقدم بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 .األكاديمي

 وإعداد االعتبار بعين وأخذها نتائجها بدراسة يةالخارج المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .10

 .اللزوم عند للتحسين واقعية خطة

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات  .2

ورئيس المراجعة والمراجعين الخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية 
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المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و 

 االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها. 

و االعتماد االكاديمي بتفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر  كما ستقوم دائرة ضمان الجودة

اهم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى 

 امثلة من الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.

 

 

 األكاديميقائمة مصطلحات مراجعة البرنامج 

 ت ريت المص لحات المست ملة في دليل مراج ة البرامج

قد تحتمل بعض المصطلحات المستعملة في هذا الدليل و/او المراجعة الداخلية والخارجية وإعداد التقارير معان 

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات0فقد حسب السياق التي ترد فيه. وإلزالة االبهام  مختلفة

 االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات الحقول

 تصنف الحقول األكاديمية مجاالت محددة ومترابطة او مجال الدراسة كالرياضيات والطب والهندسة والفلسفة.

 وغالبا ما يتم تقسيم الحقول ذات المجال الواسع0 فالدراسات اإلنسانية على سبيل المثال تشتمل على موضوعات

تجمع مناهج  مل الفنون على تخصصات منفصلة منها الفنون الجميلة والتصوير. وقدتتشكالتاريخ واألدب، وقد 

او  بعض البرامج حقلين او أكثر، او قد تضم موضوعات وتخصصات مختلفة كالرياضيات في الهندسة

 .المحاسبة في إدارة األعمال

 الم ايير األكاديمية

 دة من نقاط مرجعية خارجية. وتشتمل على المستوى اوهي معايير محددة تضعها المؤسسة التعليمية باالستفا

ن البرنامج األكاديمي ويمكن استخدامها في مالحد األدنى من المعارف والمهارات التي يكتسبها الخريجون 

 .والمراجع التقييم

 االعتماد

ها على إثبات ان هو االعتراف الذي تمنحه وكالة او منظمة ما لبرنامج تعليمي او مؤسسة تعليمية لتأكيد مقدرت

البرنامج )او البرامج( يفي بالمعايير المقبولة وأن لدى المؤسسة المعنية أنظمة فاعلة لضمان جودة انشطتها  ذلك

 وتحسينها المستمر وفقآ للمعايير المعلنة. األكاديمية

 خ   ال مل او التحسي 

لمتوافرة. وقد يتم تطبيقها ألكثر من سنة هي خطط التحسين الواقعية المستمدة من النظر في األدلة والتقييمات ا

 إال انه يجب إعدادها ومراجعتها كل سنة على مستوى المقررات والبرامج األكاديمية والمؤسسة التعليمية. واحدة

 ال لبة المقبولي 

ل هم الطلبة المسجلون في برنامج أكاديمي بمن فيهم اولئك المقبولون ممن اجتازوا ساعات معتمدة سابقة للقبو

 . السنة األولى لما بعد
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 النقا  المرج ية/الم يارية

تمثل العبارات المعيارية التوقعات العامة لمستويات اإلنجاز والمهارات العامة المتوقعة من خريجي حقل او 

معين. وقد تكون المعايير المرجعية خارجية او داخلية. فالنقاط المرجعية الخارجية تسمح بمقارنة  موضوع

وجودة برنامج أكاديمي بالبرامج المماثلة له في العراق والعالم. اما النقاط المرجعية الداخلية  ألكاديميةالمعايير ا

 بين الحقول األكاديمية او لتحديد التوجهات خالل فقرة زمنية معينة. فيمكن استخدامها للمقارنة

 

 المجموعة

 عليمية وفقا لرسالتها ونظامها الداخلي. وقد تكونهي تلك الشريحة المحددة من المجتمع التي تخدمها المؤسسة الت

 .محددة جغرافيا او وفقا للمنظمات والمجموعات واالفراد الداخلة في أنشطتها

 اهدات المقرر

 يجب التعبير عن األهداف العامة للمقرر باعتبارها المخرجات التي ينبغي ان يحققها الطلبة الذين يكملون المقرر

 قياس. ويجب ان تسهم في تحقيق األهداف المحددة لبرنامج او أكثر من البرامج التعليمية.كمزايا مهمة وقابلة لل

 المنهج الدراسي او المناهج الدراسية

هي العملية التعليمية المنظمة بأكملها التي تصممها المؤسسة التعليمية وتديرها للطالب المقبول وفقا لمخرجات 

ترتيبات التعليم والتعلم وتقويم إنجازات الطلبة باإلضافة إلى إمكانية المطلوبة، وتتألف من المحتوى و التعلم

بما في ذلك المكتبات،  ؛مجموعة من المرافق المتوافرة في الجامعة وخارجها وفقا لترتيبات معينة استخدام

 والميدانية. ,والتدريبية ,والرياضية ,الحاسوب، والدراسات االجتماعية ودراسات

 ستقل الموجس )المهارات المكتسبة(الت ل  الذاتي/ الم

 هو التعزيز الفاعل للمهارات الشخصية المشمولة بالمنهج الدراسي والتي تدعم الطالب والخريج في البحث عن

نها. وتشمل أساليب التعزيز التعلم اإللكتروني والتعلم مالخبرات المنظمة وغير المنظمة واستيعابها والتعلم 

يداني والواجبات والتدريب والتعلم االنعكاسي. ومن األدوات المستعملة لدعم التعلم والذاتي والعمل الم الشخصي

الذاتي الموجه خارج المحاضرات الدراسية الرسمية السجالت الدورية وتقارير التقييم الذاتي وأدوات التعلم 

 التفاعلية وما إلى ذلك.

 الت لي  االلكتروني

دام تقنية المعلومات المكون األولي او الثانوي للمواد الخاصة بالبرنامج قد يكون التعلم بطريقة إلكترونية باستخ

االخرى. وقد يشتمل على التحديد  والتعلم األكاديمي او المقرر. وقد يكون مستقال بذاته او داخال في مناح التعليم

دة التقييم الذاتي. الذاتي لألهداف ومخرجات التعلم المطلوبة والمواد عن طريق االختيار الذاتي، ويتضمن عا

وهو يزيد بصورة عامة مستوى الذاتية في التعلم والمسؤولية عنه. وال يعد تحويل النصوص او المحاضرات 

 .الحالية إلى موقع إلكتروني او إلى إحدى الوسائط المسجلة مسبقا بحد ذاته تعلما إلكترونيا 

 المقي /التقيي  الخارجي

 كاديمي محدد او جزء من برنامج او مقرر للخروج برأي خارجي مستقل عنهو قيام المؤسسة بتعين لبرنامج أ

 .المعايير األكاديمية الموضوعة والمتحققة في االمتحانات الخاصة بمنح الدرجة العلمية
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 ش ار التقيي 

 انية من قبليوفر إطار التقييم بنية معيارية لتقييم البرامج األكاديمية. ويشكل اساس التقييم الذاتي والزيارة الميد

 المراجعين المختصين وتقرير مراجعة البرنامج األكاديمي، وهو معد لالستخدام في جميع الحقول األكاديمية

 .والمؤسسات التعليمية ولتطبيقه على المراجعات الداخلية والخارجية

 

 المفاهي  ال امة )اللواي (

 .ن السياسات التي تحكم أعمالهاهي المبادئ والنظم والتعليمات الالزمة للمؤسسة التعليمية ضم

  مؤسسة الت لي  ال الي

هي الكلية او المعهد او الجامعة التي تقدم برامج التعليم العالي المؤدية إلى الحصول على الدرجة الجامعية 

 .( أو أية درجة أعلى من ذلك/ دبلوم)البكالوريوس األولى

 مخرجات الت ل  الم لوبة

للمخرجات. ويجب ان تكون  وفقاة التي تريدها المؤسسة التعليمية من برامجها هي النتائج المتعلقة بالمعرف

 مرتبطة بالرسالة وقابلة للقياس )قابلة للتقييم( وأن تعكس المعايير المرجعية الخارجية بالمستوى المناسب.

 الن ا  الداخلي إلدارة وضما  الجودة

 ق برامجها التعليمية والعناصر الداخلة فيها باالحتياجاتهو النظام الذي تعتمده المؤسسة التعليمية لضمان تحقي

المحددة وأن تخضع للمراجعة والتحسين المستمرين. ويتضمن نظام إدارة الجودة المستند إلى المخرجات 

محددة للجودة من التصميم إلى التقديم، والتقييم وتحديد الممارسات الجيدة واوجه القصور والمعوقات  مواصفات

تحسين النظاميين للعمليات لوضع السياسات الاألداء ومقترحات التحسين والتعزيز والمراجعة و ومتابعة, 

 واألولويات الفاعلة لدعم التحسين المستمر. واالستراتيجيات

 سوق الو ايت/ ال مل

 هو توفر مجاالت التوظيف المهنية والتجارية وذات التوجه البحثي وغيرها من المجاالت التي يكون الخريج

 . للعمل فيها بعد التخرج مؤهال

 بيا  الرسالة

 هو بيان موجز يحدد بوضوح مهمة المؤسسة التعليمة ودورها في تنمية المجتمع. كما قد يعرض بيان الرسالة

 بيانات مساندة موجزة حول رؤية المؤسسة التعليمية وقيمها وأهدافها االستراتيجية.

 المراجع المختص

 هني والخبرة اإلدارية او الذي لديه خبرة في الموضوع المعني )اال انه ليس من نفسهو شخص ذو المستوى الم

المؤسسة التعليمية وليس لديه تضارب في المصالح، بحيث يمكنه المساهمة بمراجعة البرنامج التعليمي لضمان 

 الداخلية والخارجية او لغايات االعتماد. الجودة

 البرنامج األكاديمي
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نامج األكاديمي يعرف البرنامج التعليمي بأنه ذلك الذي يقبل الطلبة الذين يحصلون بعد لغرض مراجعة البر

 بنجاح على درجة اكاديمية. إتمامه

 

 

 اهدات البرنامج

 هي الغايات العامة لتقديم البرنامج األكاديمي والتي توجه بدورها تطوير األهداف االستراتيجية وتنفيذها )لضمان

 ت التعلم المطلوبة )للتأكد من قيام الطلبة بالعمل من أجل تحقيق النتاج المطلوبة(تحقيق األهداف( ومخرجا

 مراج ة البرنامج األكاديمي

تنطبق مراجعة البرنامج األكاديمي على جميع البرامج التعليمية في جميع مؤسسات التعليم العالي. وفي حالة 

 امج بأكمله مشموال بالمراجعة.التي تعلم في أكثر من مؤسسة تعليمية يكون البرن البرامج

 :في العراق، وهي وهنالك ثالثة اهداف لمراجعة البرامج 

 الوزارة في األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان ودائرة العالي التعليم مؤسسات في) القرار صانعي تزويد -1

 برامج دةجو حول باألدلة المدعومة باألحكام( المصلحة اصحاب من وغيرهم والطلبة األمور واولياء

 .مالتعل

 االلتزام وتقييم والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان عمليات رتطو دعم  -9

 .المستمر نيالتحس

 .والدولي اإلقليمي المستوى على العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -:

 ضما  الجودة

 وفقالضمان تحديد المعايير األكاديمية لكل برنامج تعليمي ان تتوافر في المؤسسة التعليمية الوسائل الالزمة 

الدولية المماثلة، وأن تكون جودة المنهج الدراسي والبنية التحتية المعنية مناسبة وتحقق توقعات للمعايير 

المعنية وأن يمتلك خريجيها مجموعة من المهارات المحددة وأن تكون المؤسسة التعليمية قادرة على  األطراف

 .حسين المستمرالت

 منسق المراج ة

 هو الشخص الذي ترشحه المؤسسة التعليمية لتنسيق مراجعة البرنامج األكاديمي للمساعدة في جمع المعلومات

 وتفسيرها وتطبيق أساليب المراجعة المعلنة.

 التقرير

 .لتعليميالتقارير المنتظمة المعدة استنادا الى مراجعات البرنامج األكاديمي وتقييمات برنامجه ا

 التقيي  الذاتي

 هو قيام المؤسسة التعليمية بتقييم برنامج أكاديمي معين كجزء من مراجعة البرنامج وضمن نظام داخلي إلدارة

 وضمان الجودة.
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 الزيارة الميدانية

هي زيارة معد لها لمراجعين مختصين خارجين ضمن مراجعة البرنامج األكاديمي. وتستمر الزيارة الميدانية 

 .نموذجيا لذلك (1ويضم جدول )لمدة يومين او ثالثة.  عادة

 

 الوصت

هو الوصف التفصيلي ألهداف البرنامج وبنيته والمخرجات المطلوبة منه واية مقررات او مرافق محددة او 

 داخلة فيه. ويوفر التوصيف المعلومات الالزمة لتصميم البرنامج وتقديمه ومراجعته. موارد

 الجهات ذات ال الية

تلك المنظمات او المجموعات او األفراد ذات المصلحة المشروعة في االنشطة التعليمية للمؤسسة من حيث هي 

جودة التعليم ومعاييره وفاعلية أنظمة ضمان الجودة وإجراءاتها. وتضم عملية المراجعة االستراتيجية الفاعلة 

طراف المعنية واهتماماتهم المختلفة على المعنية. ويعتمد المدى الدقيق لمجموعات األ اهم مجموعات األطراف

التعليمية وظروفها المحلية. ويتحدد المدى عادة بدراسة لتحديد النطاق.  رسالة المؤسسة التعليمية ومدى أنشطتها

ق التحباالالطلبة الحاليين والخريجين والطلبة الراغبين  وتشتمل المجموعات ذات المصلحة المشروعة على

والوزارات الحكومية المعنية والراعين  عائالتهم وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط التوظيفي واولياء. امورهم او

 .وغيرهم من المنظمات الممولة والمنظمات واالتحادات المهنية إن وجدت

 األهدات االستراتيجية / الخ   االستراتيجية

تها والمحولة إلى خطة واقعية تقوم ن األهداف الخاصة بالمؤسسة التعليمية والمستمدة من رسالمهي مجموعة 

التقييمات المدعومة باألدلة. وتركز االهداف على الوسائل التي تسعى المؤسسة عن طريقها إلى تحقيق  على

يه, وتحدد الخطة االمور التي ينبغي معالجتها واإلطار الزمني والشخص المسؤول والتكاليف التقدير رسالتها

 تيبات لمراقبة التقدم وتقييم اآلثار.تنفيذية تتضمن تر وترافقها خطة

 تقييم الطلبة

 ن اإلجراءات التي تشمل االمتحانات وغيرها من األنشطة التي تقوم بها المؤسسة التعليمية لقياسمهي مجموعة 

 مقدار إنجاز مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج األكاديمي ومقرراته. كما توفر التقييمات وسيلة لتصنيف الطلبة

 إلنجازاتهم , ويسعى التقييم التشخيصي إلى تحديد المدى الحالي لمعارف الطالب ومهاراته سعيا وراء اعداد وفقآ

منهج مناسب . ويوفر التقييم التكويني المعلومات عن اداء الطالب وتقدمه دعما لمتابعة التعلم دون احتساب 

لمستوى النهائي لتحصيل الطالب في البرنامج او من أجل التخرج بالضرورة.  اما التقييم الشمولي فيحدد ا عالمة

 المقرر الذي يدخل في الساعات المعتمدة للبرنامج األكاديمي. عند نهاية

 تقييمات ال لبة

 ن أكثر األساليبمهي عملية جمع آلراء الطلبة حول جودة برنامجهم في بنية قياسية مع تحليل للمخرجات. و

 سحية واالستبيانات، ومن اآلليات األخرى المؤتمرات اإللكترونية والهيئاتلدراسات المااستخداما لجمع اآلراء0 

 .ومجموعات العمل المركزة والتمثيل في المجالس واألوساط األخرى

  رايق الت لي  والت ل 
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ق مخرجات التعلم المطلوبة من يلمساعدة الطلبة على تحق التدريسيينهي مجموعة الطرائق التي يستخدمها 

امثلة ذلك المحاضرات، وتعليم المجموعات الصغيرة كالجلسات التعليمية والندوات، ودراسة حالة  المقرر. ومن

ليكتسب الطلبة بحثية ات ككتابة اوراق بكيفية تحليل المعلومات والوصول إلى القرارات، والواج لك طالب حول

كساب الطلبة المهارات العملية وإجراء والرحالت الميدانية، والجلسات العملية إل ,الذاتي والتقديم مهارات التعلم

الطلبة على تحليل النتائج والوصول إلى استنتاجات محددة وإعداد التقارير او العروض او  التجارب لتدريب

 .الملصقات


