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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

  علوم الحاسوبقسم /  وتكنولوجيا المعلومات لية علوم الحاسوب ك  المركز/ القسم الجامعي  .2

 814ح /  النمذجة و المحاكاة رمز المقرر/ اسم  .3

 بكلوريوس في علوم الحاسوب البرامج التي يدخل فيها .8

 حضور رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الرابعة/ االول  السنة/ الفصل  .6

  66 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2618-2-2 تاريخ إعداد هذا الوصف  .4

 أهداف المقرر .9

  و طرق المحاكاةالنمذجة انواع يتعرف الطالب على  -1

 نظرية الطوابيريتعرف الطالب على  -2

 تطبيق نظرية الطوابير لالجهزة الرقميةيتعرف الطالب على  -3

 محاكاة حاسبة رقمية تعرف الطالبي -4

 على طرق تقيم المحاكييتعرف الطالب  -5

 

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

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

 .وبين وصف البرنامج والبد من الربط بينها. المتاحةالتعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .16

 المعرفة والفهم  -أ
 محاكاة االنظمة الرقميةنمذجة و له القابلية على  -1أ

 المحاكاة اساسيات  -2أ

  المحاكاةمعرفة انواع  -3أ
 يم المحاكيبتصمله المعرفة  -8أ
 تطبيق نظرية الطوابير في االنظمة الرقمية -5أ

   

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تقارير علمية  – 1ب

 بحوث تخرج – 2ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية -1
 المناقاشات العلمية -2
 مختبرات عملية -3
 بحوث عملية -8

 

 

 طرائق التقييم      

 المحاضرات النظرية -1
 مختبرات عملية -2
 مناقشة داخل المحاضرة النظرية و المختبرات العملية -3

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 تقارير علمية -1ج

 بحوث تخرج-2ج

  

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ادارة المحاضرة على نحو يشعر بالوقت -1
 تشجيع االجابات الصحيحة ومناقشة االجابات الخاطئه -2
 ة فردية و جماعيةتكليف الطالب بنشاطات عملي -3
 تحصيص نسبة من درجات االنشطة الجماعية -8
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 البنية التحتية  .12

 استخدام طريةه مناسبة تخص المقرر -5

 

 

 طرائق التقييم    

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

 

 

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

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

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

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

 لغة التجميع استعداد الطالب لمقرر معمارية الحاسب و  -8د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 8 االول
بمباديء التعريف 

 النمذجة الرياضية

بمباديء النمذجة 

 الرياضية
أسئلة عامة  عملي /نظري 

 ومناقشة

 الثاني
التعريف الفكرة  8

االساسية للنمذجة 

 الرياضية

الفكرة االساسية 

 للنمذجة الرياضية

 عملي/ نظري 
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الثالث
التعريف الفكرة  8

االساسية للنمذجة 

 الرياضية

الفكرة االساسية 

 للنمذجة الرياضية

 عملي/ نظري 
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الرابع
باستخدام التعريف  8

لمسائل العالم النمذجة 

 حقيقيال

النمذجة لمسائل العالم 

 الحقيقي

 عملي/ نظري 
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الخامس
التعريف باستخدام  8

النمذجة لمسائل العالم 

 الحقيقي

النمذجة لمسائل العالم 

 الحقيقي

 عملي/ نظري 
اختبارات 

 ومناقشة

 السادس
بالنمذجة التعريف  8

 باستخدام البيانات

النمذجة باستخدام 

 البيانات
أسئلة عامة  عملي/ ري نظ

 ومناقشة

 السابع
التعريف بالنمذجة  8

 باستخدام البيانات

النمذجة باستخدام 

 البيانات
امتحان  عملي/ نظري 

 شهري

 الثامن
بالنمذجة التعريف  8

 التجريبية
 النمذجة التجريبية

أسئلة عامة  عملي/ نظري 

 ومناقشة

 التاسع
التعريف بالنمذجة  8

 التجريبية
 لتجريبيةالنمذجة ا

أسئلة عامة  عملي/ نظري 

 ومناقشة

 العاشر
بالنمذجة التعريف  8

 التناسبية
 النمذجة التناسبية

أسئلة عامة  عملي/ نظري 

 ومناقشة

 الحادي عشر
التعريف بالنمذجة  8

 التناسبية
 النمذجة التناسبية

أسئلة عامة  عملي/ نظري 

 ومناقشة

 الثاني عشر
التعريف بنمذجة  8

 المحاكاة
 ذجة المحاكاةنم

أسئلة عامة  عملي/ نظري 

 ومناقشة

 الثالثه عشر
التعريف بنمذجة  8

 المحاكاة
 نمذجة المحاكاة

أسئلة عامة  عملي/ نظري 

 ومناقشة

 الرابع عشر
بالنمذجة التعريف  8

 الدينامكية المتفاعلة

النمذجة الدينامكية 

 المتفاعلة
أسئلة عامة  عملي/ نظري 

 ومناقشة

 الخامس عشر
بالنمذجة لتعريف ا 8

 الدينامكية المتفاعلة

النمذجة الدينامكية 

 المتفاعلة
امتحان   عملي/ نظري 

 شامل
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 :القراءات المطلوبة 
1-Computer Performance Evaluation Modelling Techniques 

and Tools , Raymond Marie , Brigitte Plateau, St. 

Malo, France, June 3-6, 1997. 

2-Simulation of Computer Networks and Systems , 
http://www.csie.nctu.edu.tw/~shieyuan/course/simulation/2008/lectures/ 

  

 

المثال ورش العمل والدوريات وتشمل على سبيل ) متطلبات خاصة 

 (والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

 

http:/www.freescience.info 

Work shop pinch program  

وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف ) الخدمات االجتماعية 

 ( والتدريب المهني والدراسات الميدانية 
 مشاريع بحوث

 

 القبول  .13

 وى أولمست المتطلبات السابقة

 16 أقل عدد من الطلبة 

 86 أكبر عدد من الطلبة 

 

http://www.csie.nctu.edu.tw/~shieyuan/course/simulation/2008/lectures/

