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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

طالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من ال
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خبِؼٗ اٌجصشح اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ػٍَٛ اٌحبعٛة / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 اٌحبعٛة

 ٠ٛط ػٍَٛ اٌحبعٛةثىبٌٛس اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ثش٠طبٟٔ اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6

  اٌّإثشاد اٌخبسخ١خ األخشٜ  .7

 2117 ربس٠خ ئػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ .9

بثؼخ ٌٛصاسح اػذاد اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ ٌغشض رأ١ٍُ٘ٙ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌحبعٛة فٟ اٌّذاسط ٚاٌّؼب٘ذ اٌز

  اٌزشث١خ
ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ اٌش٠بض١خ ٌٍطٍجخ ثح١ث رٛاوت ِغبساد ِٚغز٠ٛبد اٌزطٛس اٌزمٕٟ ٚاٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌؼبٌُ
سثظ ١ِذأٟ ث١ٓ اٌزغز٠خ اٌفىش٠خ ٚاٌش٠بض١خ ِٓ خالي اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚأؼىبط رٌه ػٍٝ اٌغٍٛن 

 ا١ٌّذأٟ ٌٍطبٌت
 ظ ٚاٌزضاٚج ث١ٓ اٌحبعٛة ٚثم١خ اٌفشٚع اٌؼ١ٍّخرج١بْ ثص١غخ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ اٌزشاث

اػذاد اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ ٌغشض رأ١ٍُ٘ٙ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌحبعٛة فٟ اٌّذاسط ٚاٌّؼب٘ذ اٌزبثؼخ ٌٛصاسح 

  اٌزشث١خ
ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ اٌش٠بض١خ ٌٍطٍجخ ثح١ث رٛاوت ِغبساد ِٚغز٠ٛبد اٌزطٛس اٌزمٕٟ ٚاٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌؼبٌُ
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ث١ٓ اٌزغز٠خ اٌفىش٠خ ٚاٌش٠بض١خ ِٓ خالي اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚأؼىبط رٌه ػٍٝ اٌغٍٛن سثظ ١ِذأٟ 

 ا١ٌّذأٟ ٌٍطبٌت
 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِحِخشخبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ - 1أ
 ٠خ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌدجش -2أ 
  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ طشائك اٌزذس٠ظ اٌخبصخ ثؼ١ٍّخ اٌزؼٍُ- 3أ 

 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌزشث٠ٛخ -4أ
      رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بط  -5أ

 

 
 جشٔبِح ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف  –ة 

 عٛةاٌمذسح ػٍٝ رح١ًٍ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ ِٚفب١ُ٘ ػٍُ اٌحب- 1ة 
 اٌمذسح ػٍٝ أدبص اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ اٌّخزٍفخ-2ة 
 اٌمذسح ػٍٝ سثظ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ ٚاعزخذاَ اٌحبعٛة ِٓ خالٌٗ-3ة 

       

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االلقاء والمحاضرة واالستكشاف

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 ١خ اٌزم١١ُ اٌز١ّٙذٞ ِٓ خالي االِزحبٔبد ا١ٌِٛ

 اٌزم١١ُ اٌجٕبٟٔ ِٓ خالي االِزحبٔبد اٌفص١ٍخ  
 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ِٓ خالي االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 مهارة التفكٌر االستقرائً -1
 مهارة التفكٌر المنطقً -2 
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 العصف الذهنً-3 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 التقٌٌم التمهٌدي من خالل االمتحانات الٌومٌة 
 التقٌٌم البنانً من خالل االمتحانات الفصلٌة  
 لتقٌٌم النهائً من خالل االمتحانات النهائٌةا

 

 

 
 

 

 .خصٟ(اٌشاألخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍطبٌت اٌدبِؼٟ-1د
 اٌمذسح ػٍٝ رؼٍُ اٌجشِدخ ٚػٍٝ ثٕبء ِٙبساد اخزّبػ١خ داخً اٌدبِؼخ -2د
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش اٌٛخذأٟ-3د
 اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ ٚاٌخٛاسص١ِبد ٚاٌجشاِح اٌّخزٍفخ ٌٍّذاسط اٌثب٠ٛٔخ ٚاٌّؼب٘ذ-4د

 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 مهارة التفكٌر االستقرائً -1
 مهارة التفكٌر المنطقً-2 
 العصف الذهنً-3 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ          

 

 التقٌٌم التمهٌدي من خالل االمتحانات الٌومٌة 
 التقٌٌم البنانً من خالل االمتحانات الفصلٌة 

 ائٌةلتقٌٌم النهائً من خالل االمتحانات النها
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الشهادات والساعات 
 المعتمدة

بنية البرنامج   

اسم المقرراو المساق  الساعات المعتمدة  المستوى/السنة 

 درجة البكالورٌوس
( ساعة 171تتطلب )

 معتمدة
 اسبوعٌا

  البرمجة المهٌكلة 6
 
 

 األولى
 
 
 

 التصمٌم المنطقً 6

 الهٌاكل المتقطعة 6

 تقنٌات حاسوب 6

لرٌاضٌاتا 6  

 األنجلٌزٌة 4

 علم النفس 4

 اسس تربٌة 4

 حقوق االنسان 2

  هٌاكل البٌانات 6
 

 الثانٌة
 قواعد البٌانات 6

 التحلٌل العددي 6

 الماٌكروٌة 6

 النظرٌة االحتسابٌة  6

 البرمجة الكٌانٌة 4

 منهج البحث العلمً  4

 االدارة واالشراف  4

 علم النفس النمو  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هندسة البرمجٌات  5
 
 

 الثالثة
 

 المترجمات  6

 الرسم بالحاسوب 6

 معمارٌة الحاسبات  5

 الذكاء االصطناعً  6

 البرمجة المرئٌة  6

 المناهج وطرائق التدرٌس  4

 االرشاد والصحة النفسٌة  4

بات أمنٌة البٌانات والحاس 6   
 

 الرابعة
 نظم التشغٌل  6

 شبكات الحاسبات واالتصاالت  6

 مشروع البحث  4

 التطبٌقات الذكٌة  4

 معالجة الصور  4

 القٌاس والتقوٌم  4

 المشاهدة والتطبٌق 4
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .11

 .االٌزضاَ ثبٌٛلذ ِٓ ح١ث دخٛي اٌطٍجخ1
 ظ. اٌمذسح ػٍٝ اٌزذس2٠
 . اِزالن ِٙبساد  ػ١ٍّخ رّىٓ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزذس٠ظ3
 .ارضاْ اٌطبٌت ِٓ خالي ٔشش اٌٛػٟ اٌخبص ثمبْٔٛ االٔضجبط4

 
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚضغِؼ١بس اٌمجٛي  .12

 ِؼذي اٌطبٌت فٟ اٌذساعخ االػذاد٠خ -1
 ِؼذي ِفبضٍٗ االخزصبص)اخز١بس اٌى١ٍٗ(  -2
 سغجخ اٌطبٌت فٟ اخز١بس اٌمغُ.  -3
اٌطبٌت ِٓ اٌؼب٘بد  اٌز١ٕ٘خ ٚخٍٛاخز١بص اٌطبٌت اٌّمبثٍخ اٌزٟ ردشثٙب اٌى١ٍخ ٌّؼشفٗ اٌمذساد  - 4

 اٌّغزذ٠ّخ
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح .13

 اٌٍدٕخ اٌمطبػ١خ ( ٌدٕٗ ػّذاء و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌصشفٗ فٟ وبفٗ اٌدبِؼبد اٌؼشال١ٗ )ٟٚ٘ لشاساد- 1
 ِمشساد ٚرٛص١بد اخزّبػبد سؤعبء االلغبَ فٟ و١ٍبد اٌزشث١خ -2
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحث اٌؼٍّٟ ِٓ خالي ٌدٕخ اٌّغزشبس١٠ٓ ثبٌٛصاسح  -3
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 قُوُت وال
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 ّٛرج ٚصف اٌّمشسٔ 

 

 وصف الوقرر

 

 

 /و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌصشفخخبِؼخ اٌجصشح اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ػٍَٛ اٌحبعٛة / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 رطج١مبد رو١خ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 حضٛس داخً اٌصف أشىبي اٌحضٛس اٌّزبحخ .4

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 99 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 39/3/2917 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 خزن املعلومات وتذكرها والتنبؤ باملستقبلتعليم الطالب كيفية تعليم الشبكات العصبية االصطناعية لتصنيف البيانات و 

 حل مسائل االمثلية باستخدام اخلوارزميات اجلينية

 املعلومات غري املؤكدة واجراء استنتاج منطقي على ضوء ذلكاستخدام املنطق املضبب للتعامل مع 

 اكتساب مهارة برجمية جديدة

 التعامل مع مسائل االحتساب الذكي

 
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

متاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف الالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشخ .19

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌشجىبد االصطٕبػ١خ -1أ

 ص١ِبد اٌد١ٕ١خسَ اٌخٛاا٠دبد اٌحٍٛي ثبعزخذا -2أ

 اعزخذاَ إٌّطك اٌّضجت ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّزغ١شاد اٌٍغب١ٔخ  ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌّؼٍِٛبد غ١ش اٌّإوذح -3أ
 اعزخذاَ اٌشجىبد اٌؼصج١خ ٌزخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد ٚرص١ٕفٙب ٚاٌزٕجإ ثبٌّغزمجً -4أ

  -5أ

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 وش٘ب ٚاخشاء ػ١ٍّبد اٌزؼ١ُّ ثبعزخذاَ اٌشجىبد اٌؼصج١خرص١ٕف اٌج١بٔبد ٚرز  – 1ة

 ا٠دبد اٌحٍٛي اٌّثٍٝ ثبعزخذاَ اٌخٛاسص١ِبد اٌد١ٕ١خ. – 2ة

 خّغ اٌج١بٔبد ٚرص١ٕفٙب  – 3ة

 و١ف١خ ا٠دبد اٌحٍٛي اٌّثٍٝ    -4ة
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 رٛف١ش وزبة ِٕٙدٟ ِٚحبضشاد ٠ؼذ٘ب اٌزذس٠غٟ. -
 اٌزغبؤالد. َ ػشض اٌّبدح ٚ اثبسحاٌزؼ١ٍُ ثبعزخذا  -
 اٌّطبٌجخ ثبػذاد اٌزمبس٠ش راد اٌصٍخ -
 ِٕبلشخ اٌطٍجخ داخً اٌصف -
 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االِزحبٔبد اٌشٙش٠خ -
 ّشبس٠غاٌ -
 اعئٍخ رم١ّ٠ٛخ ثؼذ ٔٙب٠خ وً فصً -
 اٌّشبسوخ ثبٌصف -

 

 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ طشائك     
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 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ ُطش٠مخ اٌزؼ١ٍ

 اختبار يويم حمارضة ملدمة امش باكت امؼطبية مؼرفة امش باكت امؼطبية 3 1

مؼرفة اساس يات الاحتساب  3 2

 الارتلايئ

 اختبار يويم حمارضة ملدمة غن الاحتساب الارتلايئ

 اختبار يويم حمارضة ملدمة غن املنطق املضبب تؼمل اساس يات املنطق املضبب 3 3

 اختبار يويم  حمارضة ملدمة غن ذاكء الارساب ء الارسابتؼمل ذاك 3 4

 اختبار يويم ومسائل حمارضة اخلالاي امؼطبية ودوال امتنش يط تفاضيل امش بكة امؼطبية 3 5

مثال توضيحي  كواهني تؼلمي امش بكة امؼطبية تؼمل كواهني امتؼلمي 3 6

 حمارضةو 

 معيل

امثةل توضيحية  ة امؼطبيةاهواع امش بك مؼرفة اهواع امش بكة امؼطبية 3 7

 وحمارضة

 معيل

مؼرفة تفاضيل خوارزمية ترامك  3 8

 اخلطأ  

 اختبار يويم حمارضة ومسائل خوارزمية تراحع اخلطأ  

ملاييس اجنازية امش باكت  امتحمك بكفائة امش بكة امؼطبية 3 9

 امؼطبية

 وغرض ومناكشة

 امثةل

 معيل

 اختبار يويم حمارضة غري املرشف ػليهامتؼلمي  مؼرفة امتؼلمي غري املرشف ػليه 3 19

تطممي ش باكت غطبية ذاتية   11

 امتؼلمي

 معيل امثةل امش باكت امؼطبية ذاتية امتؼلمي

تفاضيل الاحتساب مؼرفة  3 12

 الارتلايئ

 اختبار يويم حمارضة اساس يات الاحتساب الارتلايئ

معل اخلوارزمية اجلينية وحل  3 13

 املسائل

 اختبار يويم ومسائل حمارضة اخلوارزمية اجلينية

امتؼرف ػىل ابر تطبيلات  3 14

 امش باكت امؼطبية

 اختبار يويم ومناكشة حمارضة تطبيلات اخلوارزمية اجلينية

 حل راييض وامثةل حمارضة ودوال الاهامتء املنطق املضبب تفاضيل املنطق املضبب 3 15

مواضفات اجلاميع املضببة  3 16

 ووضف امسأ ةل

 حل راييض وامثةل حمارضة اميع املضببةخطائص اجمل

 اختبار يويم  حمارضة الاس تنتاج ابملنطق املضبب كيفية وضف املسائل وحلها 3 17

 حل راييض وامثةل حمارضة معل املسطرات املضببة كيفية تطممي مس يطرات ذكية 3 18

 اختبار يويم حمارضة الاهظمة امهجينة مؼرفة الاهظمة امهجينة 3 19

دمج امش باكت امؼطبية واملنطق  3 29

 املضبب

 معيل وامثةل حمارضة اهظمة امش باكت امؼطبية املضببة

دمج امش باكت امؼطبية  3 21

 واخلوارزميات اجلينية

 اختبار يويم حمارضة اهظمة امش باكت امؼطبية اجلينية

 اختبار يويم حمارضة ذاكء الارساب مؼرفة اذلاكء امجلاغي 3 22

 معيل وامثةل حمارضة تؼلمي الاةل ات تؼلمي الاةلمؼرفة اساس ي 3 23

   تطبيق امطلبة  3 24

   تطبيق امطلبة  3 25

26 3     



الصفحت   

12 
 

  

  اٌزحز١خاٌج١ٕخ  .12

 .Computational intelligence: an introduction, by Andrias P ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
Engelbrecht, Wiley. Second edition, 2007. 

 Neural Network, Fuzzy Logic, and Genetic Algorithms - )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ 2
- Synthesis and Applications", by S. Rajasekaran and 
G.A. Vijayalaksmi Pai,  (2005), Prentice  Hall, Chapter 
1-15,  page 1-435. 

- "Soft Computing and Intelligent Systems Design - 
Theory, Tools and Applications", by Fakhreddine 
karray and Clarence de Silva (2004),  Addison Wesley,  
chapter 1-10, page 1-533. 

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
- http://www.inderscience.com/jhome.p

hp?jcode=ijcistudies 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1
111/(ISSN)1467-8640 

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
- http://www.myreaders.info/html/soft_

computing.html 
- http://ci.cs.up.ac.za/ 

 
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13
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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

الب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خبِؼٗ اٌجصشح اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ػٍَٛ اٌحبعٛة / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 اٌحبعٛة

 ٛط ػٍَٛ اٌحبعٛةثىبٌٛس٠ اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ثش٠طبٟٔ اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6

  اٌّإثشاد اٌخبسخ١خ األخشٜ  .7

 2117 ربس٠خ ئػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ .9

ثؼخ ٌٛصاسح اػذاد اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ ٌغشض رأ١ٍُ٘ٙ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌحبعٛة فٟ اٌّذاسط ٚاٌّؼب٘ذ اٌزب

  اٌزشث١خ
ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ اٌش٠بض١خ ٌٍطٍجخ ثح١ث رٛاوت ِغبساد ِٚغز٠ٛبد اٌزطٛس اٌزمٕٟ ٚاٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌؼبٌُ
سثظ ١ِذأٟ ث١ٓ اٌزغز٠خ اٌفىش٠خ ٚاٌش٠بض١خ ِٓ خالي اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚأؼىبط رٌه ػٍٝ اٌغٍٛن 

 ا١ٌّذأٟ ٌٍطبٌت
 ٚاٌزضاٚج ث١ٓ اٌحبعٛة ٚثم١خ اٌفشٚع اٌؼ١ٍّخ رج١بْ ثص١غخ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ اٌزشاثظ

اػذاد اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ ٌغشض رأ١ٍُ٘ٙ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌحبعٛة فٟ اٌّذاسط ٚاٌّؼب٘ذ اٌزبثؼخ ٌٛصاسح 

  اٌزشث١خ
ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ اٌش٠بض١خ ٌٍطٍجخ ثح١ث رٛاوت ِغبساد ِٚغز٠ٛبد اٌزطٛس اٌزمٕٟ ٚاٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌؼبٌُ
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١ٓ اٌزغز٠خ اٌفىش٠خ ٚاٌش٠بض١خ ِٓ خالي اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚأؼىبط رٌه ػٍٝ اٌغٍٛن سثظ ١ِذأٟ ث

 ا١ٌّذأٟ ٌٍطبٌت
 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِحِخشخبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ - 1أ
 خ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌدجش٠ -2أ 
 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ طشائك اٌزذس٠ظ اٌخبصخ ثؼ١ٍّخ اٌزؼٍُ - 3أ 

 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌزشث٠ٛخ -4أ
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بط       -5أ

 

 
 جشٔبِح اٌخبصخ ثبٌ األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ –ة 

 ٛةاٌمذسح ػٍٝ رح١ًٍ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ ِٚفب١ُ٘ ػٍُ اٌحبع- 1ة 
 اٌمذسح ػٍٝ أدبص اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ اٌّخزٍفخ-2ة 
 اٌمذسح ػٍٝ سثظ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ ٚاعزخذاَ اٌحبعٛة ِٓ خالٌٗ-3ة 

       

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االلقاء والمحاضرة واالستكشاف

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 خ اٌزم١١ُ اٌز١ّٙذٞ ِٓ خالي االِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌ

 اٌزم١١ُ اٌجٕبٟٔ ِٓ خالي االِزحبٔبد اٌفص١ٍخ  
 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ِٓ خالي االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 مهارة التفكٌر االستقرائً -1
 مهارة التفكٌر المنطقً -2 
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 العصف الذهنً-3 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 التقٌٌم التمهٌدي من خالل االمتحانات الٌومٌة 
 التقٌٌم البنانً من خالل االمتحانات الفصلٌة  

 التقٌٌم النهائً من خالل االمتحانات النهائٌة

 

 

 
 

 

 .صٟ(اٌشخاألخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍطبٌت اٌدبِؼٟ-1د
 اٌمذسح ػٍٝ رؼٍُ اٌجشِدخ ٚػٍٝ ثٕبء ِٙبساد اخزّبػ١خ داخً اٌدبِؼخ -2د
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش اٌٛخذأٟ-3د
 اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ ٚاٌخٛاسص١ِبد ٚاٌجشاِح اٌّخزٍفخ ٌٍّذاسط اٌثب٠ٛٔخ ٚاٌّؼب٘ذ-4د

 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 مهارة التفكٌر االستقرائً -1
 مهارة التفكٌر المنطقً-2 
 العصف الذهنً-3 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ          

 

 التقٌٌم التمهٌدي من خالل االمتحانات الٌومٌة 
 التقٌٌم البنانً من خالل االمتحانات الفصلٌة 

 ئٌةالتقٌٌم النهائً من خالل االمتحانات النها
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الشهادات والساعات 
 المعتمدة

بنية البرنامج   

اسم المقرراو المساق  الساعات المعتمدة  المستوى/السنة 

 درجة البكالورٌوس
( ساعة 171تتطلب )

 معتمدة
 اسبوعٌا

  البرمجة المهٌكلة 6
 
 

 األولى
 
 
 

 التصمٌم المنطقً 6

 الهٌاكل المتقطعة 6

 تقنٌات حاسوب 6

رٌاضٌاتال 6  

 األنجلٌزٌة 4

 علم النفس 4

 اسس تربٌة 4

 حقوق االنسان 2

  هٌاكل البٌانات 6
 

 الثانٌة
 قواعد البٌانات 6

 التحلٌل العددي 6

 الماٌكروٌة 6

 النظرٌة االحتسابٌة  6

 البرمجة الكٌانٌة 4

 منهج البحث العلمً  4

 االدارة واالشراف  4

 علم النفس النمو  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هندسة البرمجٌات  5
 
 

 الثالثة
 

 المترجمات  6

 الرسم بالحاسوب 6

 معمارٌة الحاسبات  5

 الذكاء االصطناعً  6

 البرمجة المرئٌة  6

 المناهج وطرائق التدرٌس  4

 االرشاد والصحة النفسٌة  4

ات أمنٌة البٌانات والحاسب 6   
 

 الرابعة
 نظم التشغٌل  6

 شبكات الحاسبات واالتصاالت  6

 مشروع البحث  4

 التطبٌقات الذكٌة  4

 معالجة الصور  4

 القٌاس والتقوٌم  4

 المشاهدة والتطبٌق 4
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .11

 .االٌزضاَ ثبٌٛلذ ِٓ ح١ث دخٛي اٌطٍجخ1
 . اٌمذسح ػٍٝ اٌزذس٠ظ2
 . اِزالن ِٙبساد  ػ١ٍّخ رّىٓ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزذس٠ظ3
 .ارضاْ اٌطبٌت ِٓ خالي ٔشش اٌٛػٟ اٌخبص ثمبْٔٛ االٔضجبط4

 
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚضغِؼ١بس اٌمجٛي  .12

 ِؼذي اٌطبٌت فٟ اٌذساعخ االػذاد٠خ -1
 ِؼذي ِفبضٍٗ االخزصبص)اخز١بس اٌى١ٍٗ(  -2
 سغجخ اٌطبٌت فٟ اخز١بس اٌمغُ.  -3
اٌطبٌت ِٓ اٌؼب٘بد  اٌز١ٕ٘خ ٚخٍٛاخز١بص اٌطبٌت اٌّمبثٍخ اٌزٟ ردشثٙب اٌى١ٍخ ٌّؼشفٗ اٌمذساد  - 4

 اٌّغزذ٠ّخ
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح .13

 اٌٍدٕخ اٌمطبػ١خ (ٌدٕٗ ػّذاء و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌصشفٗ فٟ وبفٗ اٌدبِؼبد اٌؼشال١ٗ )ٟٚ٘  لشاساد- 1
 ِمشساد ٚرٛص١بد اخزّبػبد سؤعبء االلغبَ فٟ و١ٍبد اٌزشث١خ -2
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحث اٌؼٍّٟ ِٓ خالي ٌدٕخ اٌّغزشبس١٠ٓ ثبٌٛصاسح  -3
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت الوهاراث العاهت 

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 ّٛرج ٚصف اٌّمشسٔ  

 

 وصف الوقرر

 

 

 /و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌصشفخخبِؼخ اٌجصشح اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ػٍَٛ اٌحبعٛة / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 روبء اصطٕبػٟ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 حضٛس داخً اٌصف أشىبي اٌحضٛس اٌّزبحخ .4

 عٕٛٞ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 99 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 39/3/2917 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 التعرف على اساسيات الذكاء االصطناعي، تطبيقاتو، فروعو، تعاريفو، حقولو، ابرز تقنياتو.

 وحل املسائل والتوصل اىل احلل االمثلsearch تعليم الطالب طرق البحث 

 حبث االلعاب

 ومعىن اجلمل املنطقية متثيل املعرفة

 واالستنتاج املنطقي التعرف على اساسيات منطق القضايا 

  planningتوضيح اساسيات التخطيط

وكيفية اختاذ القرار يف ىذه احلاالت وتزويده بأساسيات   uncertaintyتعريف الطالب بالتعامل مع املعلومات غري املؤكدة
 االحتماليات الرياضية

 واشهر انواع املصنفات  learningتوضيح طرق التعلم

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛امج.البرن
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 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚطشائك  ّمشسبد اٌِخشخ .19

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 خٛاسص١ِبد اٌجحث -1أ

 رص١ُّ االٌؼبة اٌزو١خ -2أ

 اٌزخط١ظ ٌحً اٌّغبئً -3أ
 اٌزؼبًِ ِغ اٌّؼٍِٛبد غ١ش اٌىبٍِخ -4أ
 prologاٌجشِدخ ثٍغخ  -5أ
 االعزٕزبج إٌّطمٟ  -6أ

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 Prologغخ  ثشِدخ ثٍ – 1ة
 ٚصف اٌّغبئً ِٕطم١ب ٚحٍٙب ثبٌمٛا١ٔٓ إٌّطم١خ – 2ة

 خّغ اٌج١بٔبد ٚرص١ٕفٙب  – 3ة

 و١ف١خ ا٠دبد اٌحٍٛي اٌّثٍٝ    -4ة
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبضشاد -
 إٌّبلشخ -
 اٌّشبس٠غ -
 االعئٍخ -
 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االِزحبٔبد اٌشٙش٠خ -
 ّشبس٠غاٌ -
 ؼذ ٔٙب٠خ وً فصًاعئٍخ رم١ّ٠ٛخ ث -
 اٌّشبسوخ ثبٌصف -

 

 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

امتؼرف ػىل موضوع اذلاكء  3 1

 الاصعناغي

 اختبار يويم حمارضت ملدمة غن اذلاكء

 ر يويماختبا حمارضت مناجه اذلاكء الاصعناغي مؼرفة تؼاريف اذلاكء الاصعناغي 3 2

تلنياث اذلاكء الاصعناغي،  مؼرفة اساس اذلاكء الاصعناغي 3 3

 فروػه وتعبيلاته

 اختبار يويم +تلريرحمارضت

مؼرفة اهواع امؼمالء اكحلواسيب  3 4

 والاهجزت اذلكية  

 اختبار يويم ومناكشة حمارضت امؼميل اذليك

 اختبار يويم ومناكشة رضتحما حل املسائل ابس تخدام امبحث امتؼرف ػىل موضوع امبحث 3 5

 معيل ومسائل حمارضت  ظرق امبحث غري املؼمل كيفية احلل بدون مرشد 3 6

 معيل حمارضت ومسائل ظرق امبحث املؼمل احلل ابس تخدام مرشد 3 7

غرض مسائل احلل اخلاصة  3 8

 ابالمؼاة اذلكية

حمارضت ومناكشة  حبث مسائل الامؼاة

 ومسائل

 اختبار يويم

 معيل حمارضت ومناكشة خوارزمياث حبث الامؼاة برز اخلوارزمياثغرض ا 3 9

 اختبار يويم حمارضت ومناكشة امبحث امرتاحؼي وامبحث املليد امتؼرف ػىل امبحث املليد 3 19

امتعرق ػىل امه امثةل امبحث   11

 املليد

 معيل مسائل امثةل ػىل امبحث املليد

امتؼرف خوارزمياث امبحث  3 12

 املليد

 اختبار يويم حمارضت ومناكشة رزمياث امبحث املليدخوا

غرض ملاييس خوارزمياث  3 13

 امبحث وتؼليداهتا

ملاييس تؼليد خوارزمياث 

 امبحث

 اختبار يويم حمارضت ومناكشة

 اختبار يويم حمارضت ومناكشة ملدمة غن منعق املضااي امتؼرف ػىل اساس ياث املنعق 3 14

علي يف كيفية احراء اس تدالل من 3 15

 منعق املضااي

 حل راييض حمارضت ومسائل  ظرق الاس تدالل املنعلي 

اس تخدام املواهني املنعلية الحراء  3 16

 الاس تدالل

 حل راييض حمارضت ومناكشة متثيل املؼرفة

 اختبار يويم حمارضت  منعق امرتبة الاوىل ومؼىن ادلل غرض منعق امرتبة الاوىل 3 17

ديدت امتؼرف ػىل ظرق خ 3 18

 مالس تالل

ظرق الاس تدالل مبنعق امرتبة 

 الاوىل

 حل راييض حمارضت وامثةل

 اختبار يويم حمارضت ومناكشة امتخعيط مؼرفة امتخعيط حلل املسائل 3 19

 معيل حمارضت وامثةل معل خوارزمية امتخعيط كيفية معل اخملعط 3 29

امتؼامل مع مؼلوماث غري مؤكدت  3 21

 حلل املسائل

 اختبار يويم حمارضت ث غري املؤكدتاملؼلوما

 اختبار يويم حمارضت ملدمة غن الاحامتمية مؼرفة اساس ياث الاحامتمياث 3 22

امتؼامل مع حاالث الاغامتدية بني  3 23

 املتغرياث

 معيل حمارضت وامثةل  Bayesianش بكة 

امتؼرف ػىل موضوع تؼلمي  3 24

 احلاسوة

 اختبار يويم حمارضت امتؼلمي

 اختبار يويم حمارضت اهواع امتؼلمي مؼرفة ظرق امتؼلمي 3 25
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  اٌزحز١خاٌج١ٕخ  .12

 Textbook: S. Russell and P. Norvig Artificial ثخ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّط1ٍٛ
Intelligence: A Modern Approach Prentice 

Hall, 2003, Second Edition 
 

 Artificial Intelligence: Structures and" )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ 2
Strategies for Complex Problem Solving", by 
George F. Luger, (2002), Addison-Wesley,  
Chapter 1- 16, page 1-743. 

 
               ـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
- Prolog programming for artificial 

intelligence by Ivan Bratko, 4th edition, 
Pearson, 2012. 

- Computational Intelligence: A Logical Approach by David 

Poole and Alan Mackworth. 
 

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
- http://artint.info/slides/index.html 
- http://www.cs.toronto.edu/~fbacchus

/csc384/Lectures/lectures.html 
- http://aima.cs.berkeley.edu/ 
- https://grid.cs.gsu.edu/~cscyqz/cours

es/ai/aiLectures.html 
 

 
 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 امش باكث امؼصبية  تفصيل موضوع   -

 اضافة موضوع اخلوارزمياث اجلينية واملنعق املضبب -

 امتؼرض اىل موضوع امتخعيط اجلزيئ -

اس تخدام مصنف اجلوار الاكرة  3 26

 متصنيف امبياانث

 معيل حمارضت+ امثةل مصنف اجلوار الاكرة

مؼرفة امش باكث امؼصبية وكيفية  3 27

 تؼلميها

 تلرير و معيل حمارضت+تلرير ملدمة غن امش باكث امؼصبية

تخدام مبدب  تصنيف امبياانث ابس   3 28

 الاحامتمية

 معيل حمارضت+امثةل Bayasمصنف 

 معيل حمارضت+امثةل مصنف ش باكث اختاذ املرار تصنيف بش باكث املرار 3 29

مؼرفة ظرق امتؼلمي غري املرشف  3 39

 ػليه

 اختبار يويم حمارضت+ امثةل امتؼلمي غري مرشف ػليه

      

http://artint.info/slides/index.html
http://aima.cs.berkeley.edu/
https://grid.cs.gsu.edu/~cscyqz/courses/ai/aiLectures.html
https://grid.cs.gsu.edu/~cscyqz/courses/ai/aiLectures.html
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 اضافة موضوع تؼلمي الاةل -

 امتعرق اىل موضوع مؼاجلة كواػد انلغاث امعبيؼية ابس تخدام مبادئ اذلاكء الاصعناغي -

 تصممي برامج الجباث حصة امنظرايث املنعلية -

  دوةل واحملااكتاحراء معلياث اجل -

 

 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 البصرة:  الجامعة    
  التربية للعلوم الصرفة: ة/ المعهدالكلي   
 قسم علوم الحاسوب:    القسم العلمي    
   2012\10\1 تاريخ ملء الملف :   

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
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 دقـق الملف من قبل     
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 واألداء الجامعي: : أ.م.د. نادية عاشورضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
 

                   التاريخ         
 التوقيع    
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

 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 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خبِؼٗ اٌجصشح اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ػٍَٛ اٌحبعٛة / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 اٌحبعٛة

 ػٍَٛ اٌحبعٛةثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ثش٠طبٟٔ اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6

  اٌّإثشاد اٌخبسخ١خ األخشٜ  .7

 2117 ربس٠خ ئػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ .9

ٌٛصاسح  اػذاد اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ ٌغشض رأ١ٍُ٘ٙ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌحبعٛة فٟ اٌّذاسط ٚاٌّؼب٘ذ اٌزبثؼخ

  اٌزشث١خ
ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ اٌش٠بض١خ ٌٍطٍجخ ثح١ث رٛاوت ِغبساد ِٚغز٠ٛبد اٌزطٛس اٌزمٕٟ ٚاٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌؼبٌُ
سثظ ١ِذأٟ ث١ٓ اٌزغز٠خ اٌفىش٠خ ٚاٌش٠بض١خ ِٓ خالي اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚأؼىبط رٌه ػٍٝ اٌغٍٛن 

 ا١ٌّذأٟ ٌٍطبٌت
 ٌزضاٚج ث١ٓ اٌحبعٛة ٚثم١خ اٌفشٚع اٌؼ١ٍّخرج١بْ ثص١غخ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ اٌزشاثظ ٚا

اػذاد اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ ٌغشض رأ١ٍُ٘ٙ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌحبعٛة فٟ اٌّذاسط ٚاٌّؼب٘ذ اٌزبثؼخ ٌٛصاسح 

  اٌزشث١خ
ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ اٌش٠بض١خ ٌٍطٍجخ ثح١ث رٛاوت ِغبساد ِٚغز٠ٛبد اٌزطٛس اٌزمٕٟ ٚاٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌؼبٌُ
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اٌزغز٠خ اٌفىش٠خ ٚاٌش٠بض١خ ِٓ خالي اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚأؼىبط رٌه ػٍٝ اٌغٍٛن سثظ ١ِذأٟ ث١ٓ 

 ا١ٌّذأٟ ٌٍطبٌت
 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِحِخشخبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ - 1أ
 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌدجش٠خ -2أ 
 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ طشائك اٌزذس٠ظ اٌخبصخ ثؼ١ٍّخ اٌزؼٍُ - 3 أ

 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌزشث٠ٛخ -4أ
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بط       -5أ

 

 
 جشٔبِح اٌخبصخ ثبٌ األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ –ة 

 اٌمذسح ػٍٝ رح١ًٍ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ ِٚفب١ُ٘ ػٍُ اٌحبعٛة- 1ة 
 اٌمذسح ػٍٝ أدبص اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ اٌّخزٍفخ-2ة 
 اٌمذسح ػٍٝ سثظ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ ٚاعزخذاَ اٌحبعٛة ِٓ خالٌٗ-3ة 

       

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االلكاء واحملاضزة واالستهظاف

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 اٌزم١١ُ اٌز١ّٙذٞ ِٓ خالي االِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبٟٔ ِٓ خالي االِزحبٔبد اٌفص١ٍخ  
 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ِٓ خالي االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 موارة التفهري االستكزائي -1

 موارة التفهري املنطكي -2 
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 العصف الذهين-3 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 التكييه التنويدي من خالل االمتحانات اليومية 

 التكييه البناني من خالل االمتحانات الفصلية  

 التكييه النوائي من خالل االمتحانات النوائية

 

 

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍطبٌت اٌدبِؼٟ-1د
 اٌمذسح ػٍٝ رؼٍُ اٌجشِدخ ٚػٍٝ ثٕبء ِٙبساد اخزّبػ١خ داخً اٌدبِؼخ -2د
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش اٌٛخذأٟ-3د
 اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ ٚاٌخٛاسص١ِبد ٚاٌجشاِح اٌّخزٍفخ ٌٍّذاسط اٌثب٠ٛٔخ ٚاٌّؼب٘ذ-4د

 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 موارة التفهري االستكزائي -1

 موارة التفهري املنطكي-2 

 العصف الذهين-3 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ          

 
 التكييه التنويدي من خالل االمتحانات اليومية 

 التكييه البناني من خالل االمتحانات الفصلية 

 التكييه النوائي من خالل االمتحانات النوائية
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الظوادات والشاعات 

 املعتندة

بنية الربنامج   

اسه املكزراو املشام  الشاعات املعتندة  املشتوى/الشنة 

 درجة البهالوريوض

( ساعة 171تتطلب )

 معتندة

 اسبوعيا

  الربجمة املويهلة 6

 

 

 األوىل

 

 

 

 التصنيه املنطكي 6

 اهليانل املتكطعة 6

 تكنيات حاسوب 6

ضياتالزيا 6  

 األجنليزية 4

 عله النفص 4

 اسص تزبية 4

 حكوم االنشان 2

  هيانل البيانات 6

 

 الثانية

 قواعد البيانات 6

 التحليل العددي 6

 املايهزوية 6

 النظزية االحتشابية  6

 الربجمة الهيانية 4

 منوج البحث العلني  4

 االدارة واالطزاف  4

النفص الننو  عله 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هندسة الربجميات  5

 

 

 الثالثة

 

 املرتمجات  6

 الزسه باحلاسوب 6

 معنارية احلاسبات  5

 الذناء االصطناعي  6

 الربجمة املزئية  6

 املناهج وطزائل التدريص  4

 االرطاد والصحة النفشية  4

  أمنية البيانات واحلاسبات  6

 

 الزابعة

 نظه التظغيل  6

 طبهات احلاسبات واالتصاالت  6

 مظزوع البحث  4

 التطبيكات الذنية  4

 معاجلة الصور  4

 الكياض والتكويه  4

 املظاهدة والتطبيل 4
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .11

 .االٌزضاَ ثبٌٛلذ ِٓ ح١ث دخٛي اٌطٍجخ1
 . اٌمذسح ػٍٝ اٌزذس٠ظ2
 اِزالن ِٙبساد  ػ١ٍّخ رّىٓ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزذس٠ظ .3
 .ارضاْ اٌطبٌت ِٓ خالي ٔشش اٌٛػٟ اٌخبص ثمبْٔٛ االٔضجبط4

 
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚضغِؼ١بس اٌمجٛي  .12

 ِؼذي اٌطبٌت فٟ اٌذساعخ االػذاد٠خ -1
 ِؼذي ِفبضٍٗ االخزصبص)اخز١بس اٌى١ٍٗ(  -2
 غجخ اٌطبٌت فٟ اخز١بس اٌمغُ.س  -3
اٌطبٌت ِٓ اٌؼب٘بد  اٌز١ٕ٘خ ٚخٍٛاخز١بص اٌطبٌت اٌّمبثٍخ اٌزٟ ردشثٙب اٌى١ٍخ ٌّؼشفٗ اٌمذساد  - 4

 اٌّغزذ٠ّخ
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح .13
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 دٕخ اٌمطبػ١خ (ٌدٕٗ ػّذاء و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌصشفٗ فٟ وبفٗ اٌدبِؼبد اٌؼشال١ٗ )ٟٚ٘ اٌٍ لشاساد- 1
 ِمشساد ٚرٛص١بد اخزّبػبد سؤعبء االلغبَ فٟ و١ٍبد اٌزشث١خ -2
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحث اٌؼٍّٟ ِٓ خالي ٌدٕخ اٌّغزشبس١٠ٓ ثبٌٛصاسح  -3
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت الوهاراث العاهت 

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (طىر الشخصٍوالت

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 م الصرفةكلية الرتبية للعلو  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 قسم علوم احلاسبات       / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 البرهجت الوهُكلت اعُ / سِض اٌّمشس .3

 علوم احلاسوب اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ثٙب .4

  أشىبي اٌحضٛس اٌّزبحخ .5

 / السنة االوىل سنوي اٌفصً / اٌغٕخ .6

  )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2016-9-1 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛصف  .8

  اٌّمشس أ٘ذاف .9
ٌعتبر هذا الفصل الدراسً األساس الحقٌقً لطالب علوم الحاسبات حٌث ٌهدف الى تعلٌم الطالب المبادئ 
األساسٌة للبرمجة المهٌكلة التً من خاللها ٌستطٌع الطالب التفكٌر بشكل منطقً لحل المسائل المختلفة 

باستخدام  المهٌكلة البرمجةلم أساسٌات تعإلضافة إلى وإتباع الخطوات األساسٌة لحل أي مسالة تواجهه با
 ++. لغة سً

 
 
 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشخ .11
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 .أْ اٌٙذف ٘ٛ االعزفبدح ِٓ اٌجشِدخ فٟ اثزىبس حٍٛي رُغًٙ ػ١ٍه أػّبٌه اٌحب١ٌخ  -1أ

زؼٍُ و١ف١خ ثٕبء خٛاسص١ِخ اٚال ثُ رح٠ٍٛٙب اٌٝ رؼٍُ ٌغخ اٌجشِدخ ا١ٌّٙىٍخ ٌٛضغ اٌٍجٕخ االعبع١خ ٌ -2أ

 ثشٔبِح ِجٕٟ ػٍٝ اعبع١بد ٌغخ اٌجشِدخ فٟ ٘زا اٌّمشس.

الرمزصش ا١ّ٘خ ٌغبد اٌجشِدخ ػٍٝ اٌطبٌت اٚ خش٠ح لغُ ػٍَٛ اٌحبعٛة ح١ث أٙب ِزذاخٍخ ِغ  -3أ

ثٕبء اعبط ٔظشٞ اٌىث١ش ِٓ االخزصبصبد ٚ اٌزٟ رغبػذ وث١شا ثزٛف١ش فشص عش٠ؼخ ٌحٛعجخ ِغبئٍُٙ ٚ

 سص١ٓ.
اِىب١ٔخ االعزفبدح ِٓ اعبط ٘زا اٌّمشس ٌّؼشفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ٌغبد اٌجشِدخ اٌحذ٠ثخ ٚ رطج١مبد  -4أ

 اٌٙبرف اٌزوٟ.
ثٕبء اٌحٍٛي اٌجشِد١خ ٠أرٟ فٟ األعبط ثٙذف ردبٚص ِشىالد ٠مبثٍٙب إٌبط فٟ ح١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ،   -5أ

اإلٌىزشٟٚٔ ألْ إٌبط ٚاخٙذ ِشىٍخ فٟ االػزّبد ثشىً وبًِ ػٍٝ ػٍٝ عج١ً اٌّثبي رُ اخزشاع اٌجش٠ذ 

اٌجش٠ذ اٌؼبدٞ، اٌزٞ ٠غزغشق اٌىث١ش ِٓ اٌٛلذ ٚاٌّدٙٛد. وزٌه ٔشأ ِٛلغ ف١غجٛن ألْ طالة اٌدبِؼخ 

 .وبٔٛا فٟ حبخخ ٌٛع١ٍخ رٛاصً فؼبٌخ
ط فٟ ح١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ، ثٕبء اٌحٍٛي اٌجشِد١خ ٠أرٟ فٟ األعبط ثٙذف ردبٚص ِشىالد ٠مبثٍٙب إٌب   -6أ

ػٍٝ عج١ً اٌّثبي رُ اخزشاع اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ألْ إٌبط ٚاخٙذ ِشىٍخ فٟ االػزّبد ثشىً وبًِ ػٍٝ 

اٌجش٠ذ اٌؼبدٞ، اٌزٞ ٠غزغشق اٌىث١ش ِٓ اٌٛلذ ٚاٌّدٙٛد. وزٌه ٔشأ ِٛلغ ف١غجٛن ألْ طالة اٌدبِؼخ 

 .وبٔٛا فٟ حبخخ ٌٛع١ٍخ رٛاصً فؼبٌخ
  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خبساراٌّٙاأل٘ذاف   -ة 

ٚ ٠فضً اٌؼًّ ػٍٝ االصذاساد اٌّشئ١خ ٌٍغخ ٚ  ++Cرٛف١ش ٔغخ حذ٠ثخ ِٓ ِٕمح ٌغخ اٌجشِدخ  – 1ة

 خصٛصب ػٕذ اٌفصً اٌثبٟٔ ٌىٟ ٠ٕذِح اٌطبٌت ِغ اٌزطٛس اٌٙبئً ثؼبٌُ اٌجشِدخ ٚ رىٍٕٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد.

اٌؼًّ ػٍٝ ّٔٛرج اٌحٍمبد ٚ إٌّبلشبد ي اٌزشو١ض ػٍٝ اٌخطخ االعبع١خ اٌّؼذح ٌٍّمشس ِٓ خال – 2ة

اال١ٌىزش١ٔٚخ ٌحً اٌّغبئً ٚ اٌٛاخجبد ِٓ خالي االعزفبدح ِٓ االِىب١ٔبد ٚ خذِبد وٛوً فٟ ٘زا 

 اٌّدبي.

 اٌؼًّ اٌدّبػٟ – 3ة

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ِٓ خالي اٌّخزجش ٚ اعزالَ اٌٛاخجبد ػجش رٕف١ز اٌجشٔبِح   -4ة
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّحبضشاد

 حٍمبد ٔمبش١خ

 اٌزّبس٠ٓ

 اٌّشبس٠غ

 اٌّزحبٔبد اٌّفبخئخ

رفبػ١ٍخ اٌّحبضشح ِٓ خالي االعئٍخ ٚ االخٛثخ ٠ٚفضً طٍت حً اٌجشٔبِح ػٍٝ اٌغجٛسح ثبخز١بس طبٌت 

 ثشىً ػشٛائٟ.

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 االِزحبٔبد

 اٌّشبس٠غ إٌّفزح ثبٌّخزجش

 االِزحبٔبد اٌّفبخئخ
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 ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ األ -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 شِدخ.اٌّزبثؼخ ثبعزّشاس الخش اٌزطٛساد فٟ ِدبي ٌغبد اٌج -1د

االشزشان ثّدب١ِغ ثشِد١خ ِح١ٍخ ٚ ػشث١خ ٚ ػب١ٌّخ ٌزؼض٠ض اٌزٛاصً ثبٌّدزّغ اٌجشِدٟ ٚ فزح  -2د

 افبق وج١شح ٌٍزٛاصً ِغ اٌىث١ش ِٓ اٌّجشِد١ٓ اٌّحزشف١ٓ.

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 اٌزم١١ُ طش٠مخ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تعلم مباديء الخوارزمٌات و  4 6
 تحلٌل المسائل

 

الخوارزمٌات و المخططات 
 االنسٌابٌة

  ٔظشٞ

تعلم كٌفٌة تحوٌل المسائل  4 7
الحٌاتٌة الى خوارزمٌات و 

 مخططات انسٌابٌة

الخوارزمٌات و المخططات 
 االنسٌابٌة

  ٔظشٞ

كتابة برنامج بسٌط باٌعازات  4 8
 االدخال و االخراج

تعرٌف لغة البرمجة وقواعد 
 كتابة البرنامج

  ػٍّٟ-ٔظشٞ

المتغٌرات والثوابت  4 9
 والتعبٌرات الحسابٌة

  ػٍّٟ-ٔظشٞ

عبارات اإلدخال واإلخراج  4 11
 وجمل اإلحالل

  ػٍّٟ-ٔظشٞ

  ػٍّٟ-ٔظشٞ الدوال الرٌاضٌة برمجة الدوال الرٌاضٌة 4 11
كتابة برامج تحتاج لمقارنات و  4 12

 ل عالقٌةعوام
 التعبٌرات المنطقٌة وعملٌات
 المنطقٌة و العوامل العالقٌة

  ػٍّٟ-ٔظشٞ

  ػٍّٟ-ٔظشٞ الشرطٌة ifجملة  4 13
  ػٍّٟ-ٔظشٞ switchجملة  4 14
برامج متقدمة و حساب  4 15

متسلسالت حسابٌة و تعابٌر 
رٌاضٌة تحتاج الىقٌم كثٌرة 

فضبال عن برمجة مسائل 
ٌومٌة متقدمة من حٌاتنا ال

كحساب اعلى درجة و معدالت 
 الطلبة

  ػٍّٟ-ٔظشٞ forجملة التكرار 
  ػٍّٟ-ٔظشٞ forجملة التكرار  4 16
  ػٍّٟ-ٔظشٞ جمل التكرار المتعددة 4 17

معرفة التكرار المشروط و اهم  4 18
 تطبٌقاته

  ػٍّٟ-ٔظشٞ whileجملة 
  ػٍّٟ-ٔظشٞ do…whileجملة  4 19
  ػٍّٟ-ٔظشٞ جمل التحكمتطبٌقات على  4 21
سلبٌات المتغٌرات االعتٌادٌة  4 21

ماذا ما هو الهٌكل البٌانً 
قدمت المصفوقات كٌفٌة 

 برمجتها سلبٌتها و اٌجابٌاتها

  ػٍّٟ-ٔظشٞ المصفوفات األحادٌة
تطبٌقات على المصفوفات  4 22

 األحادٌة
  ػٍّٟ-ٔظشٞ

الٌة البحث بالمصفوفات فائدته  4 23
 تطبٌقاته 

الترتٌب اهمٌته و كٌفٌة 
 برمجته

البحث االعتٌادي و الترتٌب 
 الفقاعً

  ػٍّٟ-ٔظشٞ

البٌانً  لمعرفة الطالب بالهٌك 4 24
فوائد و تطبٌقات المصفوفات 
 الثنائٌة سلبٌاتها و اٌجابٌاتها 

  ػٍّٟ-ٔظشٞ المصفوفات ذات البعدٌن

تطبٌقات على المصفوفات  4 25
 الثنائٌة

  ػٍّٟ-ٔظشٞ دٌنالمصفوفات ذات البع

فائدة الدوال كٌفٌة تجزئة  4 26
البرنامج الى اجزاء ممكن 
االستفادة منها بدل التكرار 

 وللتخلص من طول البرنامج

  ػٍّٟ-ٔظشٞ الدوال من النوع األول
  ػٍّٟ-ٔظشٞ تطبٌقات 4 27

ارجاع اكثر من قٌمة اكثر  4 28
 فعالٌة من النوع االول

  ػٍّٟ-ظشٞٔ الدوال من النوع الثانً

التطبٌقات على الدوال بكلتا  4 29
نوعٌها والٌة االستخدام الجٌد 

 لكل نوع

  ػٍّٟ-ٔظشٞ تطبٌقات

كٌفٌة التعامل مع االسماء و  4 31
العناوٌن اي المتغٌرات التً 
تكون بشكل نص التً ٌشار 

  ػٍّٟ-ٔظشٞ ٌوط الرمزٌةالخ
  ػٍّٟ-ٔظشٞ الخٌوط الرمزٌة 4 31
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

Deitel and Deitel , “C++: How to Program”, Prentice Hall, 7
th
 

Edition, 2009.  

Deitel, Deitel & Nieto, Instructor’s Manual for C++ How to 

Program, 3/e 

 
Leerdert Ammeraal ,” C++ for Programmers”, 3     .1 )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ 2

rd 
edition, 

John Wiley,2000. 

2.     J. Libirty and M.  Hord ,” Teach Your Self ANSI C++ in 

21 Days”, SAMS, 1996. 

3. H.M. Deitel and P.J. Deitel, “Como Programmar EN C/C++ ”, 

1994. 
               ـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 

.     Leerdert Ammeraal ,” C++ for Programmers”, 3
rd 

edition, John 

Wiley,2000. 

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

 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 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خبِؼٗ اٌجصشح اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ػٍَٛ اٌحبعٛة / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 اٌحبعٛة

 ػٍَٛ اٌحبعٛةثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ثش٠طبٟٔ اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6

  اٌّإثشاد اٌخبسخ١خ األخشٜ  .7

 2117 ربس٠خ ئػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ .9

ٌٛصاسح  اػذاد اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ ٌغشض رأ١ٍُ٘ٙ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌحبعٛة فٟ اٌّذاسط ٚاٌّؼب٘ذ اٌزبثؼخ

  اٌزشث١خ
ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ اٌش٠بض١خ ٌٍطٍجخ ثح١ث رٛاوت ِغبساد ِٚغز٠ٛبد اٌزطٛس اٌزمٕٟ ٚاٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌؼبٌُ
سثظ ١ِذأٟ ث١ٓ اٌزغز٠خ اٌفىش٠خ ٚاٌش٠بض١خ ِٓ خالي اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚأؼىبط رٌه ػٍٝ اٌغٍٛن 

 ا١ٌّذأٟ ٌٍطبٌت
 ٌزضاٚج ث١ٓ اٌحبعٛة ٚثم١خ اٌفشٚع اٌؼ١ٍّخرج١بْ ثص١غخ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ اٌزشاثظ ٚا

اػذاد اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ ٌغشض رأ١ٍُ٘ٙ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌحبعٛة فٟ اٌّذاسط ٚاٌّؼب٘ذ اٌزبثؼخ ٌٛصاسح 

  اٌزشث١خ
ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ اٌش٠بض١خ ٌٍطٍجخ ثح١ث رٛاوت ِغبساد ِٚغز٠ٛبد اٌزطٛس اٌزمٕٟ ٚاٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌؼبٌُ
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اٌزغز٠خ اٌفىش٠خ ٚاٌش٠بض١خ ِٓ خالي اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚأؼىبط رٌه ػٍٝ اٌغٍٛن سثظ ١ِذأٟ ث١ٓ 

 ا١ٌّذأٟ ٌٍطبٌت
 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِحِخشخبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ - 1أ
 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌدجش٠خ -2أ 
 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ طشائك اٌزذس٠ظ اٌخبصخ ثؼ١ٍّخ اٌزؼٍُ - 3 أ

 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌزشث٠ٛخ -4أ
 رؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بط       -5أ

 

 
 جشٔبِح اٌخبصخ ثبٌ األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ –ة 

 اٌمذسح ػٍٝ رح١ًٍ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ ِٚفب١ُ٘ ػٍُ اٌحبعٛة- 1ة 
 اٌمذسح ػٍٝ أدبص اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ اٌش٠بض١خ اٌّخزٍفخ-2ة 
 اٌمذسح ػٍٝ سثظ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ ٚاعزخذاَ اٌحبعٛة ِٓ خالٌٗ-3ة 

       

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االلكاء واحملاضزة واالستهظاف

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 اٌزم١١ُ اٌز١ّٙذٞ ِٓ خالي االِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌخ 

 اٌزم١١ُ اٌجٕبٟٔ ِٓ خالي االِزحبٔبد اٌفص١ٍخ  
 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ِٓ خالي االِزحبٔبد إٌٙبئ١خ

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 موارة التفهري االستكزائي -1

 موارة التفهري املنطكي -2 
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 العصف الذهين-3 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 التكييه التنويدي من خالل االمتحانات اليومية 

 التكييه البناني من خالل االمتحانات الفصلية  

 التكييه النوائي من خالل االمتحانات النوائية

 

 

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍطبٌت اٌدبِؼٟ-1د
 اٌمذسح ػٍٝ رؼٍُ اٌجشِدخ ٚػٍٝ ثٕبء ِٙبساد اخزّبػ١خ داخً اٌدبِؼخ -2د
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش اٌٛخذأٟ-3د
 اٌمذسح ػٍٝ رذس٠ظ اٌّفب١ُ٘ اٌش٠بض١خ ٚاٌخٛاسص١ِبد ٚاٌجشاِح اٌّخزٍفخ ٌٍّذاسط اٌثب٠ٛٔخ ٚاٌّؼب٘ذ-4د

 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 موارة التفهري االستكزائي -1

 موارة التفهري املنطكي-2 

 العصف الذهين-3 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ          

 
 التكييه التنويدي من خالل االمتحانات اليومية 

 التكييه البناني من خالل االمتحانات الفصلية 

 التكييه النوائي من خالل االمتحانات النوائية
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الظوادات والشاعات 

 املعتندة

بنية الربنامج   

اسه املكزراو املشام  الشاعات املعتندة  املشتوى/الشنة 

 درجة البهالوريوض

( ساعة 171تتطلب )

 معتندة

 اسبوعيا

  الربجمة املويهلة 6

 

 

 األوىل

 

 

 

 التصنيه املنطكي 6

 اهليانل املتكطعة 6

 تكنيات حاسوب 6

ضياتالزيا 6  

 األجنليزية 4

 عله النفص 4

 اسص تزبية 4

 حكوم االنشان 2

  هيانل البيانات 6

 

 الثانية

 قواعد البيانات 6

 التحليل العددي 6

 املايهزوية 6

 النظزية االحتشابية  6

 الربجمة الهيانية 4

 منوج البحث العلني  4

 االدارة واالطزاف  4

النفص الننو  عله 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هندسة الربجميات  5

 

 

 الثالثة

 

 املرتمجات  6

 الزسه باحلاسوب 6

 معنارية احلاسبات  5

 الذناء االصطناعي  6

 الربجمة املزئية  6

 املناهج وطزائل التدريص  4

 االرطاد والصحة النفشية  4

  أمنية البيانات واحلاسبات  6

 

 الزابعة

 نظه التظغيل  6

 طبهات احلاسبات واالتصاالت  6

 مظزوع البحث  4

 التطبيكات الذنية  4

 معاجلة الصور  4

 الكياض والتكويه  4

 املظاهدة والتطبيل 4



  
 6الصفحت 

 
  

 
 
 

 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .11

 .االٌزضاَ ثبٌٛلذ ِٓ ح١ث دخٛي اٌطٍجخ1
 . اٌمذسح ػٍٝ اٌزذس٠ظ2
 اِزالن ِٙبساد  ػ١ٍّخ رّىٓ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزذس٠ظ .3
 .ارضاْ اٌطبٌت ِٓ خالي ٔشش اٌٛػٟ اٌخبص ثمبْٔٛ االٔضجبط4

 
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚضغِؼ١بس اٌمجٛي  .12

 ِؼذي اٌطبٌت فٟ اٌذساعخ االػذاد٠خ -1
 ِؼذي ِفبضٍٗ االخزصبص)اخز١بس اٌى١ٍٗ(  -2
 غجخ اٌطبٌت فٟ اخز١بس اٌمغُ.س  -3
اٌطبٌت ِٓ اٌؼب٘بد  اٌز١ٕ٘خ ٚخٍٛاخز١بص اٌطبٌت اٌّمبثٍخ اٌزٟ ردشثٙب اٌى١ٍخ ٌّؼشفٗ اٌمذساد  - 4

 اٌّغزذ٠ّخ
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح .13
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 دٕخ اٌمطبػ١خ (ٌدٕٗ ػّذاء و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌصشفٗ فٟ وبفٗ اٌدبِؼبد اٌؼشال١ٗ )ٟٚ٘ اٌٍ لشاساد- 1
 ِمشساد ٚرٛص١بد اخزّبػبد سؤعبء االلغبَ فٟ و١ٍبد اٌزشث١خ -2
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحث اٌؼٍّٟ ِٓ خالي ٌدٕخ اٌّغزشبس١٠ٓ ثبٌٛصاسح  -3
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت الوهاراث العاهت 

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (طىر الشخصٍوالت

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 الصرفةكلية الرتبية للعلوم  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 قسم علوم احلاسبات       / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

  قواعد البيانات اعُ / سِض اٌّمشس .3

 علوم احلاسوب اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أشىبي اٌحضٛس اٌّزبحخ .5

 / السنة االوىل سنوي اٌفصً / اٌغٕخ .6

  )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2016-9-1 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛصف  .8

  ٌّمشسأ٘ذاف ا .9
ة و حماية قواعد البيانات عبر تهيئة الطالب الى فهم و تحليل قواعد البيانات و من ثم العمل على اعداد الطالب للدخول بعالم البرمجة المتقدمة من خالل تصميم و ادار 

لوسائل المتاحة وصوال بها للدخول بعالم قواعد البيانات عبر تهيئة الطالب ببرمجة قواعد بيانات بسيطة مرورا به للتعامل مع بيانات ضخمة عبر التقنيات الحديثة و ا
 االنترنت وفق الوقت المحدد للمنهج الدراسي

 
 
 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشخ .11
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ِؼشفخ ا١ٌخ رح١ًٍ اٌج١بٔبد ٚ ثٕبء ّٔٛرج ٠زٕبعت ِغ حدُ اٌّغأٌخ اٌّطٍٛة ِؼبٌدزٙب ٌٍخشٚج  -1أ           

 ثٕظبَ ٠ٍجٟ احز١بخبد اٌّغزخذَ ٚ ٠ٛافك اٌزطٛساد اٌحذ٠ثخ ثّدبي لٛاػذ اٌج١بٔبد.               

 

اػذ اٌج١بٔبد ػجش اػذاد اٌطبٌت ٌٍذخٛي ثؼبٌُ اٌجشِدخ اٌّزمذِخ ِٓ خالي رص١ُّ ٚ اداسح ٚ حّب٠خ لٛ -2أ

ر١ٙئخ اٌطبٌت ثجشِدخ لٛاػذ ث١بٔبد ثغ١طخ ِشٚسا ثٗ ٌٍزؼبًِ ِغ ث١بٔبد ضخّخ ػجش اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ثخ ٚ 

اٌٛعبئً اٌّزبحخ ٚصٛال ثٙب ٌٍذخٛي ثؼبٌُ لٛاػذ اٌج١بٔبد ػجش االٔزشٔذ ٚفك اٌٛلذ اٌّحذد ٌٍّٕٙح 

 .اٌذساعٟ

 بػذح اٌج١بٔبد فٟ رص١ُّ لبػذح ث١بٔبد رٕبعت اٌؼًّ اٌّطٍٛة٠أرٟ دٚس ِصُّ ل بٕٚ٘ اٌج١بٔبد ْخض -3أ        

 ثبإلضبفخ اٌٝ رٌه ٌدؼٍٙب ِزبحٗ ٌٍزؼبًِ ِؼٙب ػٓ طش٠ك اٌزطج١مبد ِٓ ح١ث عشػخ االعزؼالَ ٚدلزٗٚ            

 )اٌّغزخذِٗ حّب٠خ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ رخض٠ٕٙب ) ٠ؼزّذ ػٍٝ ٔٛع لبػذح اٌج١بٔبد               

خض٠ٓ اٌج١بٔبد فٟ ث١ئخ ِٕبعجٗ ِٕٚظّٗ ع١غًٙ ػٍٝ اٌّغزخذَ اٌحصٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد االص١ٍخ ر ثؼذ  -4أ

اٚ اٌّؼبٌدخ ثبإلضبفٗ اٌٝ اِىب١ٔٗ ِشبسوٗ ٘زٖ اٌج١بٔبد ١ٌزّىٓ اوثش ِٓ ٔظبَ اٌزؼبًِ ِؼٙب فٟ ٔفظ 

  اٌٛلذ ٚ اٌزحىُ فٟ ا١ٌخ ع١ش اٌؼ١ٍّبد

عزفبدح ِٓ ٔظبَ اداسح لٛاػذ اٌج١ٕبد ضّٓ خ١بساد ٌغبد و١ف١خ ثٕبء ٔظبَ لٛاػذ ث١بٔبد ِزىبًِ ثبال -5أ

 .اٌجشِدخ اٌّؼذح ثٙزا اٌّمشس
 رؼٍُ ا١ٌخ ِشبسوخ اٌج١بٔبد ٚحّب٠زٙب .   -6أ
  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

رطج١ك (, ثُ MS access. اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ رحزبج ٌزذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ فُٙ لٛاػذ اٌج١بٔبد ػجش رطج١ك ) – 1ة

 VB Express ٚصٛال اٌٝ اػطبءٖ ٔجزح  ِخزصشح ػٓ احذٜ ٌغبد اٌجشِدخ اٌّشئ١خ ٟٚ٘   SQLا٠ؼبصاد 
 فٟ اٌّخزجش.2010

اٌؼًّ ػٍٝ ّٔٛرج اٌحٍمبد ٚ إٌّبلشبد اٌزشو١ض ػٍٝ اٌخطخ االعبع١خ اٌّؼذح ٌٍّمشس ِٓ خالي  – 2ة

 االِىب١ٔبد ٚ خذِبد وٛوً فٟ ٘زا اٌّدبي. اال١ٌىزش١ٔٚخ ٌحً اٌّغبئً ٚ اٌٛاخجبد ِٓ خالي االعزفبدح ِٓ

 اٌؼًّ اٌدّبػٟ – 3ة

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ِٓ خالي اٌّخزجش ٚ اعزالَ اٌٛاخجبد ػجش رٕف١ز اٌجشٔبِح   -4ة
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّحبضشاد

 حٍمبد ٔمبش١خ

 اٌزّبس٠ٓ

 اٌّشبس٠غ

 ِزحبٔبد اٌّفبخئخاال

خ ٚ االخٛثخ ٠ٚفضً طٍت حً اٌجشٔبِح ػٍٝ اٌغجٛسح ثبخز١بس طبٌت رفبػ١ٍخ اٌّحبضشح ِٓ خالي االعئٍ

 ثشىً ػشٛائٟ.

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 االِزحبٔبد

 اٌّشبس٠غ إٌّفزح ثبٌّخزجش

 االِزحبٔبد اٌّفبخئخ
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 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 ١ُ طشائك اٌزم١   

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 .اٌخبصخ ثمٛاػذ اٌج١بٔبد اٌّزبثؼخ ثبعزّشاس الخش اٌزطٛساد فٟ ِدبي ٌغبد اٌجشِدخ -1د

اٌخبص  ً ثبٌّدزّغ اٌجشِدٟاالشزشان ثّدب١ِغ ثشِد١خ ِح١ٍخ ٚ ػشث١خ ٚ ػب١ٌّخ ٌزؼض٠ض اٌزٛاص -2د

 ٚ فزح افبق وج١ش ثزح١ًٍ ٚ اداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد

 ح ٌٍزٛاصً ِغ اٌىث١ش ِٓ اٌّجشِد١ٓ اٌّحزشف١ٓ.

اٌزؼشف ػٍٝ اثشص اٌزطج١مبد اٌحذ٠ثخ اٌزٟ رغبػذ فٟ ثٕبء ٚ رح١ًٍ لٛاػذ اٌج١بٔبد خصٛصب رٍه  -3د

 حخ ِدب١ٔب.اثشص ششوبد صٕبػخ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚ اٌّزباٌزٟ ردٙض٘ب 

    -4د
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ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4  
 

Principles of data 
base and how to 

design a good DBS 

Introduction of Data 

base and Data 

Analyses  
 

Lectures  

2 4 What is DB systems 

and the benefit of 

DB system.  

The advantages of 

DBMS  

Lectures  

3 4 Components of a 

Database System 
Lectures  

4 4 Learn Data models 
Types 

Data Models 

Data Modeling and 

Data Models  

The Importance of 

Data Models  

Data Model Basic 

Building Blocks  

Business Rules 

Lectures  

5 4  
 
 
 
 
 
 
 

Relationship types 
and how to select 
the best one based 
on your issue. 
Types of key 

The Relational 

Database Model 
A Logical View of 

Data  

Tables and Their 

Characteristics  

Keys  

Data Redundancy 

Revisited  

Lectures  

6 4 Integrity Rules  

Relational Set 

Operators  

The Data Dictionary 

and the System 

Catalog  

 

Lectures  

7 4 Relationships within 

the Relational 

Database  

The 1:M 

Relationship  

The 1:1 Relationship  

Lectures  

8 4 Codd’s Relational 

Database Rules and 

ER M 

The M:N 

Relationship  

Indexes  

Codd’s Relational 

Database Rules 

Lectures  

9 4 The Entity 

Relationship Model 
Lectures  
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(ERM)  

Entities  

Attributes  

Relationships  

Chen Model 
Connectivity and 

Cardinality  

 

11 4 EER 

Relationship 

Strength  

Weak Entities  

Relationship 

Participation  

 

Lectures  

11 4 Advantages of 
degree of 

Relatinships 

Relationship Degree  

Recursive 

Relationships  

 

Lectures  

12 4  
 

The main role of 
EER in Integrity of 

data 

EER 

THE EXTENDED 

ENTITY 

RELATIONSHIP 

MODEL 

ENTITY 

CLUSTERING 

ENTITY 

INTEGRITY: 

SELECTING 

PRIMARY 

Lectures  

13 4  
 

Learn the main goal 
of normalization in 

data base 

Normalization of 

Database Tables 

Database Tables and 

Normalization  

  

 

Lectures  

14 4 The Need for 

Normalization  

 The Normalization 

Process  

 Conversion to First 

Normal Form  

  

 

Lectures  

15 4 How to convert 
from level to 

another level based 
on normalization  

Conversion to First 

Normal Form  

 Conversion to 

Second Normal 

Form  

Conversion to Third 

Normal Form 

Lectures  

16 4 Higher-Level Lectures  
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Normal Forms  

The Boyce-Codd 

Normal Form 

(BCNF)  

 Fourth Normal 

Form (4NF) 

17 4 Review Lectures  
18 4  

 
 
 
 

Fundamentals & 
Principles of SQL 

 

 

 

Data Manipulation 

 

Programming in VBA,  

What the Heck Is VBA?, 

Writing Code. 

Introduction to SQL  

Data Definition 

Commands  

The Database Model  

Creating the 

Database  

The Database 

Schema  

 

Lectures  

19 4 Data Types  

Creating Table 

Structures  

SQL Constraints  

SQL Indexes 

Lectures  

21 4 Data Manipulation 

Commands  

   Adding Table  
   Saving Table  

   Listing Table  

   Updating Table  

   Restoring Table  
   Deleting Table  

   Inserting Table 

Rows with a Select 

Subquery 

Lectures  

21 4  
 

SELECT Queries 
And logical queries 

SELECT Queries  

Selecting Rows with 

Conditional 

Restrictions  

Arithmetic 

Operators: The Rule 

of Precedence  

 

Lectures  

22 4 Logical Operators: 

AND, OR, and NOT  

Special Operators 

Lectures  

23 4  
 

Column’s Data Type  

Changing 

Additional Data 

Definition 

Commands  

Changing a 

Column’s Data Type  

Changing a 

Column’s Data 

Characteristics  

Adding a Column  

Lectures  
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Dropping a Column  

 

24 4  

 

 

Advanced Data 

Updates  
 

Advanced Data 

Updates  

Copying Parts of 

Tables  

Adding Primary and 

Foreign Key 

Designations  

 Deleting a Table 

from the Database 

Lectures  

25 4 How to build key 
words 

Additional SELECT 

Query Keywords  

   Ordering a Listing  

   Listing Unique 

Values  

    

 

Lectures  

26 4 Joining tables Aggregate Functions  

Grouping Data 
Lectures  

27 4 Virtual Tables: 

Creating a View  

Joining Database 

Tables 

Lectures  

28 4 Operations of tables Relational Set 

Operators  

UNION  

UNION ALL  

INTERSECT  

 

Lectures  

29 4  
 
 
 
 
 
 
 

advanced SQL 
statements 

SQL Join Operators  

Cross Join  

Natural Join  

Join USING Clause  

 

Lectures  

31 4 WHERE Subqueries  

IN Subqueries  

HAVING 

Subqueries  

Multirow Subquery 

Operators: ANY and 

ALL  

 

Lectures  

31 4 FROM Subqueries  

Attribute List 

Subqueries  

Correlated 

Subqueries  

 

Lectures  
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  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

1- Access Database Design & Programming, Second Edition, 
2014. 

2- Introduction to Database Concepts and Microsoft 
Access 2010 

 ,Robert J. Robbins, Database Fundamentals -1 )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ 2
1994. 

2- E. F. Codd, Introduction to Database Concepts, 
2000. 

3- Lorrie Jackson, Rebecca Randall, 
INTRODUCTION TO THE ACCESS DATABASE, 
2002.  

4- Introduction to Database Concepts and 
Microsoft Access 2010. 

5- Access Database Design & Programming, 
Second Edition. 

 
               ـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
1- Microsoft Access 2010 
2- Visual Basic Express 2010 

3- SQL Server 
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