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 1الصفحح 

 
  

 
 

      

 وصف الثرًاهح األكادَوٍ        

 

المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍٕبد/  عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌؾبعٛة / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ؽبعجبد

 ثىبٌٛس٠ٛط اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ال ٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

٠ِٛب، ثؾش اٌزخشط ، عّٕبساد ، ػًّ  45رطج١ك ٌٍظف اٌشاثغ ِذح  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 ، رمبس٠ش ٚاٌغبػخ اٌؾشح
 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 : رخش٠ظ طبٌجبد ٌٍزذس٠ظ فٟ اٌّذاسط االػذاد٠خ ٚاٌؼًّ فٟ دٚائش اٌذٌٚخاٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟأ٘ذاف  .9

 ٠ضٚد ثّؼٍِٛبد فٟ ػٍَٛ اٌؾبعٛة ٌزغط١خ ِب ٠ذسط فٟ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ٚاالػذاد٠خ فٟ اٌؼشاق. -1

 اٌذٌٚخ.٠ضٚد ثّؼٍِٛبد رؤٍ٘ٗ ٌٍؼًّ فٟ اٌذٚائش اٌؼ١ٍّخ ِٕٚشبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚٚصاساد  -2

 ٠ضٚد ثّؼٍِٛبد وبف١خ رؤٍ٘ٗ ٌزىٍّخ دساعزٗ اٌؼ١ٍب . -3

 ٠ضٚد ثّؼٍِٛبد رغبػذٖ فٟ اػذاد دسٚط رؼ١ّ١ٍخ. -4
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 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
  ٠ضٚد ثّؼٍِٛبد فٟ ػٍَٛ اٌؾبعٛة ٌزغط١خ ِب ٠ذسط فٟ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ٚاالػذاد٠خ فٟ اٌؼشاق. 1أ

 ٠ضٚد ثّؼٍِٛبد رؤٍ٘ٗ ٌٍؼًّ فٟ اٌذٚائش اٌؼ١ٍّخ ِٕٚشبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚٚصاساد اٌذٌٚخ. -2أ

 ٠ضٚد ثّؼٍِٛبد وبف١خ رؤٍ٘ٗ ٌزىٍّخ دساعزٗ اٌؼ١ٍب . -3أ

 ػذاد دسٚط رؼ١ّ١ٍخ.٠ضٚد ثّؼٍِٛبد رغبػذٖ فٟ ا -4أ

  -5أ

 -6أ

 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٠ضٚد ثّؼٍِٛبد فٟ اػذاد ِخزجشاد اٌؾبعٛة - 1ة 

 رمذ٠ُ اٌذػُ ٚاٌّغبٔذح اللغبَ اٌى١ٍخ االخشٜ – 2ة 

       ِٛاعٙخ اٌّغزغذاد اٌزٟ ٠فشضٙب اٌؼبٌُ ٌٍزغ١ش اٌغش٠غ فٟ ِٛضٛع اٌؾبعجبد – 3ة 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ػًّ اٌطٍجخ ػٍٝ شىً ِغب١ِغ الغشاع اٌغّٕبساد ٚرٌه ٌؾش اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ ثبالضبفخ اٌٝ 

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ٌؼًّ ِشبس٠غ ِٓ خالي ٘زٖ اٌّغب١ِغ ٚاالعزؼبٔخ ثبالٔزشٔذ الٔغبص اٌؼًّ

 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 

 اٌزخشط ثبالضبفخ اٌٝ اٌزمبس٠ش ٚاٌغّٕبساد ٚاٌؼ١ٍّخ ِٚشبس٠غاالخزجبساد إٌظش٠خ 

 

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

  رغط١خ ِب ٠ذسط فٟ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ٚاالػذاد٠خ فٟ اٌؼشاق. -1ط         

 ضٚد ثّؼٍِٛبد فٟ اػذاد ِخزجشاد اٌؾبعٛةر -2ط

 رؼ١ّ١ٍخثّؼٍِٛبد رغبػذٖ فٟ اػذاد دسٚط رضٚد  -3ط         

 -4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

ػًّ اٌطٍجخ ػٍٝ شىً ِغب١ِغ الغشاع اٌغّٕبساد ٚرٌه ٌؾش اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ ثبالضبفخ اٌٝ 

 رى١ٍف اٌطبٌجبد ٌؼًّ ِشبس٠غ ِٓ خالي ٘زٖ اٌّغب١ِغ ٚاالعزؼبٔخ ثبالٔزشٔذ الٔغبص اٌؼًّ
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 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٚغٕخ ِٕبلشخ ٌٍّشبس٠غ 

 

 
 

 

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

 ٌٍؼًّ فٟ دٚائش اٌذٌٚخ ٚاٌزذس٠ظ اػذاد اٌطبٌجبد ػ١ٍّب ٚصمبف١ب ِٓ خالي اٌذسٚط إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ  -2د      

 -3د

 -4د   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 لذسح اٌطبٌجخ ػٍٝ وزبثخ اٌجؾش ثّفشد٘ب

 لبدسح ػٍٝ اٌمبء اٌّؾبضشاد 

 ٚطٌٛٙب ٌٍزؼٍُ اٌزارٟ 

 اعزؼّبي اٌٛعبئً اٌخبسع١خ ِضً االٔزشٔذ 

 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ          

 

 االخزجبساد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٚغٕخ ِٕبلشخ ٌٍّشبس٠غ

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

1 
101CM Mathematics 

3  
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1 102CPE Principles of 

Education 

2  

1 103HR Human Rights 2  

1 104CSP Structural 

Programming 

2 2 

1 105CAL Arabic Language 2  
1 106CLD Logic Design 2 2 

1 107CEP Educational 

Psychology 

2  

1 108CT Techniques 2 2 

1 109CDS Discrete 

Structure 

3  

2 210CCT Computational 

Theory 
3  

2 211CCA Computer 

Architecture 

2 2 

2 212COOP Object Oriented 

Programming 

2 2 

2 213CNA Numerical 

Analysis 

2 2 

2 214CDAS Data Structure 2 2 

2 215CGP Growth 

Psychology 

2  

2 216CSA System Analysis 2 2 

2 217CASE Administration 

and Secondary 

Education 

2  

2 218CSRC Scientific 

Research 

Curricula 

2  

3 319CCO Compiler 2 2 

3 320CAI Artificial 

Intelligence 

2 2 

3 321CCA Computer 

Architecture 

2  

3 322CCG Computer 

Graphics 

2 2 

3 323CGeP Geometric 

Programming 

2  

3 324CCPH Consulting & 

Psychological 

2  
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Health 

3 325CTM Methods of 

Teaching & 

Curricula 

2  

3 326CVP Virtual 

Programming 

2 2 

4 427CCNe Computer 

Networks 

2 2 

4 428CSoC Security of 

Computer 

2 2 

4 429CMM Multimedia 2 2 

4 430CIA Intelligent 

Applications 

2  

4 431COS Operation System 2 2 

4 432CRP Research Project 2  

4 433CME Measurement and 

Evaluation 

2  

4 434CAp Applications   4 
  

 
 
 
 
 

 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

 
 يسعى القسم لحث الطالبات على استخدام االنترنت من خالل البحوث المنفردة ومشاريع التخرج وكذلك السمنارات

 
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 / معدل دروس الرياضيات والفيزياء / اجراء مقابلة للطالبات المقبوالت / الفرع العلمي فقط القبول المركزي
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 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 توجيهات قطاعية
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ التؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للتمُُنَرخً وضغ اشارج 

 هخرخاخ التؼلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

 أصاصٍ اصن الومرر رهز الومرر الضٌح / الوضتىي

 أم اختُارٌ
 ُحالوهاراتاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والمُوُح 
والتأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌمىلح

الوتؼلمح تماتلُح التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    ى    ى    ى     اصاصٍ برمجة مهيكلة 104CSP االولً

106CLD ى        ى     اصاصٍ تصميم منطقي    

 108CT ى    ى    ى اصاصٍ تمٌُاخ        

101CM ى اصاصٍ رَاضُاخ                

 
 

109CDS ى اصاصٍ هُاكل هتمطؼح                

107CEP  ػلن ًفش

 ترتىٌ

    ى             اصاصٍ

 102CPE ى اصاصٍ اصش الترتُح                

103HR ى              ى اصاصٍ حمىق االًضاى  
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 105CAL ى              ى اصاصٍ لغح ػرتُح  

ثاًُحال  210CCT  الٌظرَح

 االحتضاتُح

        ى        ى اصاصٍ

 212COOP ى      ى    ى    ى اصاصٍ ترهدح كُاًُح  

 214CDAS ى اصاصٍ هُاكل تُاًاخ                

 213CNA ٌى        ى اصاصٍ تحلُل ػذد        

 216CSA  ى      ى        ى اصاصٍ تحلُل ًظن  

 211CCA  هؼوارَح

 الحاصثح

  ى          ى    ى اصاصٍ

 217CASE  ادارج وتؼلُن

 ثاًىٌ

  ى              ى اصاصٍ

 215CGP ى              ى اصاصٍ ػلن ًفش ًوى  

 218CSRC  هٌهح تحث

 ػلوٍ

  ى              ى اصاصٍ
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ركاء  320CAI الثالثح

 اصطٌاػٍ

  ى      ى    ى    ى اصاصٍ

 322CGeP ى      ى    ى    ى اصاصٍ رصىم الحاصثح  

 323CGEP  هٌذصح

 تراهدُاخ

  ى              ى اصاصٍ

 321CCA  هؼوارَح

 الحاصثح

  ى      ى    ى    ى اصاصٍ

 319CCO ى اصاصٍ هترخواخ                

 326CVP ى      ى        ى اصاصٍ ترهدح هرئُح  

 325CTM  هٌاهح وطرق

 تذرَش

  ى              ى اصاصٍ

 324CCPH  ارشاد وصحح

 ًفضُح

  ى              ى اصاصٍ

راتؼحال  429CMM multimedia ٌى      ى    ى    ى اختُار  

 431COS ى              ى اصاصٍ ًظن تشغُل  

 428CSoC  ى              ى اصاصٍ اهٌُح حاصىب  
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 427CCNe  شثكاخ

 الحاصىب

  ى      ى    ى    ى اصاصٍ

 430CIA ى      ى    ى    ى اختُارٌ تطثُماخ ركُح  

 433CME ى              ى اصاصٍ لُاس وتمىَن  

 434Cap ى              ى اصاصٍ تطثُك  

 432CRP ى              ى اصاصٍ هشروع تحث  
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 وىرج وصف الومررً

 

 وصف الومرر

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

                                          Structural Programming اعُ / سِض اٌّمشس .3
                                 104CSPثشِغخ ١ِٙىٍخ                      

  
 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .5

 161 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 Give the students knowledge of basic concepts of programming 

languages. 

 An ability to increase student's knowledge of the C++ language on 

student's own.  

 
 
 
 

ٌ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 

 ؛البرنامج.
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 اٌزؼش٠ف ثٙزٖ اٌٍغخ -1أ

 وزبثخ اٌجشاِظ -2أ

 فُٙ اٌّغبٌخ ٚرؾ١ٍٍٙب -3أ
 Cؽً اٌّغبٌخ ثبعزخذاَ ٌغخ -4أ

 
  
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 فُٙ اٌّغأٌخ – 1ة

 رؾ١ًٍ اٌّغأٌخ – 2ة

 وزبثخ ثشٔبِظ ٌؾً اٌّغأٌخ – 3ة

   رطج١ك اٌجشٔبِظ ػٍٝ ِغبئً ِّبصٍخ ٚا٠غبد اٌؾٍٛي ٌٙب  -4ة

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ++Cوزبثخ اٌجشاِظ ثبعزخذاَ ٌغخ اٌجشِغخ 
 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ++Cبعزخذاَ ٌغخ ش٠غبد لبدساد ػٍٝ وزبثخ اٌجشاِظ ثاػذاد خ -1ط
 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ وزبثخ اٌجشاِظ ٌؾً اٌّغبئً -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 5 

تعريف لغة البرمجة, 
قواعد كتابة البرنامج, 

 المتغيرات والثوابت

تعريف لغة البرمجة, 
قواعد كتابة البرنامج, 

 المتغيرات والثوابت

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ

2 5 

عبارات اإلدخال 
واإلخراج وجملة اإلحالل 

 الحسابي

عبارات اإلدخال 
واإلخراج وجملة اإلحالل 

 الحسابي

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الدوال الرياضية الدوال الرياضية 5 3

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ العدادات  العدادات  5 4

5 5 

عمليات المقارنة 
والعمليات المنطقية 
 وعمليات على البت

عمليات المقارنة 
والعمليات المنطقية 
 وعمليات على البت

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ switchجمل االختيار  switchجمل االختيار  5 6

7 5 
المنفردة   ifجملة 

 والمتداخلة
المنفردة   ifجملة 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ والمتداخلة

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ  ifتطبيقات في جملة   ifتطبيقات في جملة  5 8

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ whileجملة التكرار  whileجملة التكرار  5 9

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ for جملة التكرار  for جملة التكرار  5 10

11 5 

تطبيقات 
applications  في

 جمل التكرار 

تطبيقات 
applications  في

 جمل التكرار 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ جمل التكرار المتداخلة  جمل التكرار المتداخلة  5 12

13 5 
تطبيقات في جمل التكرار 

 المتداخلة 
تطبيقات في جمل التكرار 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ المتداخلة 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ جمل التوقف واالستمرار  جمل التوقف واالستمرار  5 14

15 5 
تطبيقات في جمل التوقف 

 واالستمرار 
تطبيقات في جمل التوقف 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ واالستمرار 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ المصفوفات األحادية  المصفوفات األحادية  5 16

17 5 
تطبيقات على المصفوفة 

 األحادية
تطبيقات على المصفوفة 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ األحادية
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 ,"Programming in C++, An Applied Approach" -1 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

Habib T.    Kashani, Prentice Hall, 1998. 

2- "Programming with C, Theory and Problems", 

Schaum’s outlines, McGraw-Hill, 2
nd

 Ed., 1996. 

3- "C++ How to program", Deitel and Deitel,Prentice 

Hall,2004. 

4- "C++ programming from problem analysis to 

program design" ,D.S. Malik, Thomson 
learning,2002 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ المصفوفات ذات البعدين  المصفوفات ذات البعدين  5 18

19 5 
تطبيقات على المصفوفة 

 ذات البعدين
تطبيقات على المصفوفة 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ ذات البعدين

20 5 
المصفوفات متعددة 

 األبعاد
المصفوفات متعددة 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ األبعاد

21 5 
تطبيقات في المصفوفات 

 متعددة األبعاد
تطبيقات في المصفوفات 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ متعددة األبعاد

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الدوال من النوع األول  الدوال من النوع األول  5 22

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ تطبيقات تطبيقات 5 23

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الدوال من النوع الثاني  الدوال من النوع الثاني  5 24

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ تطبيقات تطبيقات 5 25

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ السالسل الحرفية  السالسل الحرفية  5 26

27 5 
تطبيقات في السالسل 

 الحرفية 
تطبيقات في السالسل 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الحرفية 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الكيانات الكيانات 5 28

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ مصفوفة الكيانات مصفوفة الكيانات 5 29

30 5 
تطبيقات في مصفوفة 

 الكيانات 
تطبيقات في مصفوفة 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الكيانات 

31 5 
إرسال واستقبال الكيانات 

 من الدوال
إرسال واستقبال الكيانات 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ من الدوال

32 5 
تطبيقات إرسال واستقبال 

 الكيانات من الدوال 
تطبيقات إرسال واستقبال 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الكيانات من الدوال 
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 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ادلصادر ادلذكورة اعاله تفي بالغرض

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مع اليوتيوب ++Cمجيع ادلواقع اليت حتتوي على لغة الربجمة 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

   

 ٔؼزّذ ػٍٝ ِفشداد ِٓ اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ

 

 

 
 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .11
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

                     106CLD      Logic Designاٌزظ١ُّ إٌّطمٟ  اعُ / سِض اٌّمشس .11
      

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .12

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .13

 161 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .14

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .15

 أ٘ذاف اٌّمشس .16

 تعريف الطمبة بالتصميم االلكتروني ودوائر الكمبيوتر االلكترونية

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .14



  
 17الصفحح 

 
  

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 ِؼشفخ رظ١ُّ اٌذٚائش إٌّطم١خ -1أ

 فُٙ اٌذٚائش اٌىٙشثبئ١خ-2 أ

  فُٙ و١ف١خ ثٕبء اٌؾبعجخ -3أ
 ِؼشفخ و١ف١خ ػًّ اٌؾبعجخ -4أ

 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ثٕبء ٚػًّ اٌؾبعجخفُٙ  – 1ة

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االعضاء إٌّطم١خ ٌٙب و١ف رؼًّ اٌؾبعجخ ِٚب ٟ٘

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رشغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ رظ١ُّ اٌذٚائش إٌّطم١خ ٌالعزفبدح ِٕٙب فٟ فُٙ ػًّ اٌؾبعجخ -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞاالخزجبساد 

 

 

 



  
 18الصفحح 

 
  

 

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

 رظ١ُّ اٌذٚائش إٌّطم١خ  لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ  -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .15

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ اٌزؼ١ٍُطش٠مخ 

1 5 
اٌزؼشف ػٍٝ االٔظّخ 

 اٌؼذد٠خ
 أنظمة األعداد

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ 

2 5 
 العددية يل بين االنظمةالتحو 
 

 يل بين االنظمةالتحو 
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ 

3 5 
 العددية يل بين االنظمةالتحو 
 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ التحويل بين االنظمة

4 5 
اٌؼ١ٍّبد ِؼشفخ 

 اٌؾغبث١خ
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ العمليات الحسابية

5 5 
ِؼشفخ اٌؼ١ٍّبد 

 اٌؾغبث١خ
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ العمليات الحسابية

6 5 
اٌزؼشف ػٍٝ اٌغجش 

 اٌجٌٟٛ
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الجبر البوولي

7 5 
اٌزؼشف ػٍٝ اٌغجش 

 اٌجٌٟٛ
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الجبر البوولي

8 5 
اٌزؼشف ػٍٝ اٌغجش 

 اٌجٌٟٛ
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الجبر البوولي

9 5 
اٌزؼشف ػٍٝ اٌغجش 

 اٌجٌٟٛ
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الجبر البوولي

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ االمتحان االول  5 10

11 5 
اٌؾً ثٛاعطخ خبسطخ 

 وبسٔٛف
خارطــة كــارنــوف 

Karnaugh Map ٍّٟاالخزجبساد ٔظشٞ ٚػ 

12 5 
اٌؾً ثٛاعطخ خبسطخ 

 وبسٔٛف
خارطــة كــارنــوف 

Karnaugh Map 
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ

13 5 
اٌؾً ثٛاعطخ خبسطخ 

 وبسٔٛف
خارطــة كــارنــوف 

Karnaugh Map ٍّٟاالخزجبساد ٔظشٞ ٚػ 

14 5 
-دائرة نصف -أمثلة التصميم

 الجامع التام  –لجامع ا
-دائرة نصف -أمثلة التصميم

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الجامع التام  –لجامع ا

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الطارح التام-حدائرة نصف الطار  الطارح التام-حدائرة نصف الطار  5 15

16 5 
حالل األعداد العشرية الثنائية 

 الترميز إلى القطع
حالل األعداد العشرية الثنائية 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الترميز إلى القطع

17 5 
الى   تحويل من النظام الثنائي

 كراي
الى   تحويل من النظام الثنائي

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ كراي

18 5 
النظام  كراي الى  تحويل من

 الثنائي
النظام  كراي الى  تحويل من

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الثنائي

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ دائرة اإلضافة المتوازية دائرة اإلضافة المتوازية 5 19
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ االمتحان الثاني  5 20
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ الهزازات الهزازات 5 21

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ غير المتزامن RSالقالب   غير المتزامن RSالقالب   5 22
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

 مالفوينو    االلكترونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

  د.سامي سرحان        د.زياد القاض  التصميم المنطقي ودوائر الكمبيوتر

 أ.صهيب عبدالجبار    د.قيس إسماعيل ملزمة تصميم االكترونيك الرقمي

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 صادر ادلذكورة اعاله تفي بالغرضادل

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .17

   

 ٔؼزّذ ِفشداد اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ

 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ المتزامن  SRالقالب  المتزامن  SRالقالب  5 23

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ D     (Delay )القالب  D     (Delay )القالب  5 24

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ JKالقالب  JKالقالب  5 25

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ Toggle (T)القالب  Toggle (T)القالب  5 26

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ المشفرات وفك التشفير المشفرات وفك التشفير 5 27

28 5 
الموزعات واستعماالتها في 

 تصميم االئتالف
الموزعات واستعماالتها في 

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ تصميم االئتالف

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ االمتحان الثالث  5 29

30 5 
ذاكرة القراءة فقط معرفة 

(Rom) 
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ (Romذاكرة القراءة فقط )

31 5 

 العداداتمعرفة 
 العدادات المتزامنة  

 االخرى العدادات

 العدادات
 العدادات المتزامنة  

 االخرى العدادات
 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ

32 5 

 سجل االزاحة التعرف على  
 سجل االزاحة المتوالية

 سجل االزاحة المتوازية 

 

 سجل االزاحة  
 سجل االزاحة المتوالية

 سجل االزاحة المتوازية 

 االمتحان
 الثالث

 االخزجبساد ٔظشٞ ٚػٍّٟ
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 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .17
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .18
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

                      Techniquesرم١ٕبد                                  اعُ / سِض اٌّمشس .19

108CT 
 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .21

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .21

 161 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .22

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .23

 أ٘ذاف اٌّمشس .24

 تعريف الطالب عمى مكونات الحاسوب الداخمية والمغات القديمة والحديثة لمحاسوب

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .18

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 اٌؾبعجخ اٌّبد٠خِؼشفخ ِىٛٔبد  -1أ

 ِؼشفخ ثشاِظ اٌؾبعجخ -2أ

 فُٙ ػًّ اٌؾبعجخ -3أ
 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 فُٙ ِىٛٔبد اٌؾبعجخ اٌّبد٠خ ٚاٌجشِغ١بد اٌخبطخ ثٙب  – 1ة 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
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 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رشغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ فُٙ اعضاء اٌؾبعجخ ٌالعزفبدح ِٕٙب فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ وزذس٠غ١بد -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 

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

 اٌزؼشف ػٍٝ اعضاء اٌؾبعجخ اٌّبد٠خ لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ  -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .19

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 اٌزم١١ُطش٠مخ  طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 Data اساسيات الحاسبةتعلم  4 1
Representation  ٞاالخزجبساد ٔظش 

 االخزجبساد ٔظشٞ  Numbers  اساسيات الحاسبةتعلم  4 2

 االخزجبساد ٔظشٞ  Characters اساسيات الحاسبةتعلم  4 3

4 4 

 Computer اساسيات الحاسبةتعلم 

Architecture  
-Processor 

Architecture 

 االخزجبساد ٔظشٞ

5 4 Ms_dos  ايعازات  Fetch & Execute  ٞاالخزجبساد ٔظش 

6 4 Ms_dos  ايعازات  Busses  ٞاالخزجبساد ٔظش 

7 4 Ms_dos  ايعازات  Registers  ٞاالخزجبساد ٔظش 

8 4 Ms_dos  ايعازات  ALU  

 االخزجبساد ٔظشٞ  

9 4 Xp   ايعازات Control Unit  ٞاالخزجبساد ٔظش 

10 4 Xp   ايعازات 
Types of Memory 
  

       - RAM 

 

 االخزجبساد ٔظشٞ

11 4 Xp   ايعازات 
Types of Memory 
      -ROM 

   
 

 االخزجبساد ٔظشٞ 

12 4 Xp   ايعازات Flash Memory  ٞاالخزجبساد ٔظش 

13 4 Office  ( (word Virtual Memory  ٞاالخزجبساد ٔظش 

14 4 Office  ( (word Cache Memory 

 
 االخزجبساد ٔظشٞ 

15 4 Office  ( (excel BIOS  ٞاالخزجبساد ٔظش 
16 4 Office  ( (excel CMOS ٞاالخزجبساد ٔظش 

17 4 Office  ( (excel 

Data Storage     
-Hard Disk  
-CD-ROM   

 

 االخزجبساد ٔظشٞ 

18 4 Office  ( (power point 
Interface ( I/O Devices  ) 

-Input ( Keyboard -

Touch Screen –

Mouse) 

 االخزجبساد ٔظشٞ 

19 4 Office  ( (power point Output ( Display ,  ٞاالخزجبساد ٔظش 
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Printer)   
 

20 4 Office  ( (power point Data 

Transmission    ٞاالخزجبساد ٔظش 

21 4  
Programming Language 
  - Machine Language 

 
 االخزجبساد ٔظشٞ 

22 4  
   - Assembly Language 

   - High level Language 

 
 االخزجبساد ٔظشٞ

23 4  
Types of  Editors 
 -Translators   
-Assemblers  

 

 االخزجبساد ٔظشٞ 

24 4  

Types of  Editors 
-Interpreter 
-Compiler  

 

 

 االخزجبساد ٔظشٞ 

25 4  

Software Model of the 

8088/8086 MP  

 -8088/8086 Registers  
-General purpose 

Register 

 االخزجبساد ٔظشٞ 

26 4  

-Instruction  Pointer  

 -pointer & index 

Register   
 - Status & Flag 

Register 

 

 االخزجبساد ٔظشٞ 

27 4  

Memory Address Space 

& Data        

Organization  
 

 االخزجبساد ٔظشٞ 

28 4  
    Segment Register & 

Memory             

Segmentation 
 االخزجبساد ٔظشٞ

29 4  

Generating a memory 

address 

   Space(Logical & 

Physical Address)  
 

 االخزجبساد ٔظشٞ 

30 4  Addressing Modes  ٞاالخزجبساد ٔظش 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .21

  Computer in your future, bryan ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

pfaffenberger,New Jersey, 2003.    
 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ادلصادر ادلذكورة اعاله تفي بالغرض

االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة ـ اٌّشاعغ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .21

   

 ِفشداد اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ

 

 

 
 

 

 

31 4  

Instruction set 

- Transfer Instruction 

- Arithmetic Instruction 

- Logical Instruction 

 

 االخزجبساد ٔظشٞ 

32 4  

Input / Output 

programming  

-Programmed I/O 

-Interrupt I/O 

-Polling 

  -DMA 

 االخزجبساد ٔظشٞ 
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 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .26
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .27
 Mathematics                              101CMس٠بض١بد

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .28

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .29

 96 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .31

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .31

 أ٘ذاف اٌّمشس .32

 ٚرٛض١ؼ اٌزّبس٠ٓ ِٓ اٌؼذ٠ذ ؽً ِغ اٌش٠بض١بد ِبدح ِٛاض١غ رذس٠ظ

 ؽ١برٕب فٟ اٌُّٙ اٌّٛضٛع ٌٙزا اٌزطج١مٟ اٌغبٔت

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .22

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 ؽً اٌّؼبدالد اٌش٠بض١خ -1أ

 و١ف١خ رّض١ً اٌّؼبدالد ٚؽٍٙب ثبعزخذاَ اٌؾبعٛة -2أ

 و١ف١خ رّض١ً اٌّغبٌخ س٠بض١ب ٚؽٍٙب -3أ
 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌؾبعجخؽً اٌّؼبدالد اٌش٠بض١خ ثبعزخذاَ   – 1ة 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

رشغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ اعزخذاَ اٌؾبعجبد ٌؾً اٌّغبئً اٌش٠بض١خ اٌّؼمذح ٚو١ف١خ رّض١ٍٙب ثغ١خ ادخبٌٙب  -1ط

 اٌٝ اٌؾبعٛة
 فُٙ اٌّغبئً اٌش٠بض١خ -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 

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

 اٌش٠بض١خ ثٛاعطخ اٌؾبعجخ لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ ؽً اٌّغبئً -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .23

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :خواصها :تعريفها)الدوال التعرف على الدوال 3 1

 االختثاراخ ًظرٌ  (الدوال انواع

2 3 
 :خواصها :تعريفها)الدوال الدوالالتعرف على 

 االختثاراخ ًظرٌ  (الدوال انواع

3 3 
 : للدوال والمدى المجال التعرف على الدوال

 االختثاراخ ًظرٌ  رسم

4 3 
 وطرق : تعريفها)الغايات التعرف على الغايات

 االختثاراخ ًظرٌ (الغايات حساب

 التعرف على الغايات 3 5
 في اخرى مواضيع

 االختثاراخ ًظرٌ  االستمرارية : الغايات

 واالستمرارية الغايات التعرف على الغايات 3 6

 االختثاراخ ًظرٌ  الزائدية للدوال

 واالستمرارية الغايات التعرف على الغايات 3 7

 االختثاراخ ًظرٌ  الزائدية للدوال

 التعرف على المصفوفات 3 8
 :تعريفها) المصفوفات

 العمليات : انواعها

 (عليها
 االختثاراخ ًظرٌ 

 االختثاراخ ًظرٌ  عطلة نصف السنة  3 9

 التعرف على المصفوفات 3 10
الم:المقلوب)المصفوفات

 للمصفوفات عكوس

 (المربعة
 االختثاراخ ًظرٌ

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان  3 11

 :رتبها)المحددات التعرف على المححدات 3 12

 االختثاراخ ًظرٌ  (تمارين حل :خواصها

 االختثاراخ ًظرٌ  الدوال معكوس الدوال 3 13

 االختثاراخ ًظرٌ  الزائدية الدوال انواع الدوال 3 14

 التعرف على المشتقات 3 15
 طرقها)المشتقة

 حل :الضمنية المشتقات:

 (تمارين
 االختثاراخ ًظرٌ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .24

 Calculus – James Stewart   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 انواع المشتقات 3 16
 الجزئية المشتقات

 للدوال والمشتقات

 الزائدية
 االختثاراخ ًظرٌ

 انواع المشتقات 3 17
 الجزئية المشتقات

 للدوال والمشتقات

 الزائدية
 االختثاراخ ًظرٌ 

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان  3 18

 التكامل 3 19
 طرق:تعريفو)التكامل

 االختثاراخ ًظرٌ  (التكامل

 طرق:تعريفو)التكامل طرق التكامل 3 20

 االختثاراخ ًظرٌ  (التكامل

 التكاهلطرق  3 21
 التكامل طرق) التكامل

 االختثاراخ ًظرٌ  (المحدد التكامل:

 التكامل على تطبيقات تطبيقات التكامل 3 22

 االختثاراخ ًظرٌ تمارين حل:

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان   3 23

 االختثاراخ ًظرٌ  والمتسلسالت المتتابعات والمتسلسالت المتتابعات 3 24

 االختثاراخ ًظرٌ  والمتسلسالت المتتابعات والمتسلسالت المتتابعات 3 25

26 3 
 وحل مقدمة)المتجهات المتجهات

 االختثاراخ ًظرٌ  تمارين

 االعداد  االعداد 3 27

 االختثاراخ ًظرٌ  (خواصها:تعريفها)العقدية

 االختثاراخ ًظرٌ تمارين حل  3 28

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان  3 29

 نظام في مقدمة القطبية االحداثيات 3 30

 االختثاراخ ًظرٌ  القطبية االحداثيات

 نظام في مقدمة القطبية االحداثيات 3 31

 االختثاراخ ًظرٌ  القطبية االحداثيات

 تمارين حل  3 32
 ًظرٌ

 االختثاراخ
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Engineering Mathematics – K. A. Stroud – 

Second Edition   

   Calculus – Howard Anton – Sixth Edition 

 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 بالغرض ادلصادر ادلذكورة اعاله تفي

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .25

   

 ٔؼزّذ ِفشداد اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ

 

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .34
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .35
 Discrete Structure             109CDS ١٘بوً ِزمطؼخ

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .36

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .37

 96 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .38

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .39

 أ٘ذاف اٌّمشس .41
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تعريف الطالبات بمبادىء الهياكل المتقطعة االساسية مثل المنطق الرياضي والعالقات 
 الدوال. وجبر

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .26

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 رؼش٠ف اٌطبٌجخ ثبٌّٕطك اٌش٠بضٟ -1أ

 رؼش٠ف اٌطبٌجخ ثغجش اٌذٚاي -2أ
 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ال رٛعذ  – 1ة 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رشغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ اعزخذاَ إٌّطك اٌش٠بضٟ فٟ رّض١ً ٚؽً اٌّغبئً اٌّؼمذح -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    
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 خإٌظش٠االخزجبساد 

 

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

 اٌزؼشف اٌٝ اٌذٚاي إٌّطم١خلذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ  -1د

 اٌزؼشف ػٍٝ عجش اٌذٚاي -2د

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼاللبد إٌّطم١خ -3د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .27

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 
التعرف على المواضيع 
 المذكورة وحل التمارين

 االختثاراخ ًظرٌ  االستقراء الرياضي -

2 3 

 المنطق الرياضي =

 مقدمة -          

العبارات المنطقية   -         
 البسيطة

 االختثاراخ ًظرٌ 

3 3 

المتغيرات المستخدمة في  -  =
 الجمل الخبرية

 العبارات المنطقية المركبة   
 القضايا المنطقية -         

 

 االختثاراخ ًظرٌ 

4 3 
 التكافؤ المنطقي =

عبارة تحصيل حاصل  -         
 وعبارة التناقض

 االختثاراخ ًظرٌ

5 3 = 
 االقتضاء المنطقي

 االختثاراخ ًظرٌ  جبر القضايا -         

6 3 = 
 العبارات الشرطية والتخالف

 المسورات -   
 التعليل المنطقي -         

 االختثاراخ ًظرٌ 

7 3 = 

 نظرية المجموعات -
 مقدمة -1        

طرق التعبير عن   -5        
 المجموعات

مفاىيم اساسية في  -3        
 المجموعات

 

 االختثاراخ ًظرٌ 

8 3 = 

 مخططات فين

 مجموعات االعداد -5        
 جبر المجموعات -6        

اسرة المجموعات واسرة  -7        
 المجموعات المفهرسة

 االختثاراخ ًظرٌ 

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان = 3 9

10 3 = 
االزواج المرتبة وضرب  -

 المجموعات
 الجبر البولياني -9        

 االختثاراخ ًظرٌ

11 3 = 

 العالقات

 مقدمة -1        

 العالقات الثنائية  -5        

 بيان العالقة -3        

طرق كتابة عناصر بيان   -4        
 العالقة

 المنطلق والمدى للعالقة -5        
 

 االختثاراخ ًظرٌ 

12 3 = 
 العالقات الذاتية والعالقات العكسية

 تركيب العالقات -7        

 انواع العالقات -8        
 االختثاراخ ًظرٌ 
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 عالقات التكافؤ -9        

13 3 = 

 الدوال -

 مقدمة -1         

ومفاىيم  فتعاري  -5        
 اساسية في الدوال

 نماذج من الدوال -3        

 الدالة المركبة  -4        

 

 االختثاراخ ًظرٌ 

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان  3 14

15 3 = 
 جبر الدوال -

مناقشة الدوال من  -6        
 خالل التمثيل السهمي

 رسم مخطط الدوال -7        
 االختثاراخ ًظرٌ 

16 3 = 

 المتجهات والمصفوفات -

 مقدمة -1        

 المتجهات  -5        

 المصفوفات -3        

 

 االختثاراخ ًظرٌ

17 3 = 

 نماذج من المصفوفة المربعة  -

العمليات الجبرية في  -5        
 المصفوفات

 المحددات -6        

المصغرات والعوامل  -7        
 المرافقة

 

 االختثاراخ ًظرٌ 

18 3 = 

أيجاد معكوس مصفوفة مربعة غير  -
 شاذة

حل المعادالت الخطية  -9        
 باستخدام معكوس المصفوفة

 طريقة كرامر -11        

 االختثاراخ ًظرٌ 

 عطلة نصف السنة = 3 19

 االختثاراخ ًظرٌ  

 االختثاراخ ًظرٌ  عطلة نصف السنة = 3 20

21 3 = 

 المخططات -

 مقدمة -1        

 المفاىيم اساسية  -5        

 انواع المخططات -3        
 االختثاراخ ًظرٌ 

22 3 = 

 تعاريف  -

 نماذج من المخططات -5        

 المخططات والعالقات -6        

المخططات  -7        
 والمصفوفات

خوارزمية ايجاد اقصر  -8        
 مسار بين نقطتين

 االختثاراخ ًظرٌ

 الزمر = 3 23

 االختثاراخ ًظرٌ  

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان  3 24

 المترافقات = 3 25

 االختثاراخ ًظرٌ  

 االختثاراخ ًظرٌ  االعتياديةالزمرة الجزئية  - = 3 26
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .28

ىياكل متقطعة، جاسم طعمة سرسوح، كلية العلوم _ جامعة  -   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
.2991البصرة،   

2) Discrete Mathematical Structures With 

Application To Computer Science, J. P. 

Tremblay & R. Manohar, 2
nd

 , McGraw-

Hill Book company, 1988. 

3) Discrete Mathematical Structures 

For Computer Science, K.Bernard & 

Robert C., prentice-Hall Inc. 1984 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ادلصادر ادلذكورة اعاله تفي بالغرض

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .29

   

 ِفشداد اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ

 

 زمرة القسمة - = 3 27

 االختثاراخ ًظرٌ  التماثل والتشكل -8        

 الحلقات = 3 28

 االختثاراخ ًظرٌ 

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان  3 29

 االختثاراخ ًظرٌ  الحقول - = 3 30

31 3  

 اللغات الشكلية واآلالت -

 مقدمة -1        

مصطلحات ومفاىيم   -5        
 اساسية

 

 االختثاراخ ًظرٌ 

32 3  
 اللغات

 القواعد  -         
 انواع القواعد -         

 االختثاراخ ًظرٌ 
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 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .42
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .43
   Educational Psychology    107CEP ػٍُ ٔفظ رشثٛٞ

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .44

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .45

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .46

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .47

 أ٘ذاف اٌّمشس .48

 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .31

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
  -1أ
  

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  – 1ة 
  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
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 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 إٌظش٠خاالخزجبساد 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 

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

  -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .31

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختثاراخ ًظرٌ  مفردات علم نفس النمو  2 1

 االختثاراخ ًظرٌ  مدخل الى علم نفس النمو  2 2
 االختثاراخ ًظرٌ  تعريف علم نفس النمو واىدافو  2 3
 االختثاراخ ًظرٌ اىمية دراسة النمو  2 4
 االختثاراخ ًظرٌ  معنى النمو  2 5

 االختثاراخ ًظرٌ  النمو والنضج والتطوير  2 6

المبادئ والقوانين العامة للنمو   2 7
 االختثاراخ ًظرٌ  التطوير

المبادئ والقوانين العامة للنمو   2 8
 االختثاراخ ًظرٌ  التطوير

 االختثاراخ ًظرٌ  النمومراحل   2 9

 االختثاراخ ًظرٌ مظاىر النمو  2 10

 االختثاراخ ًظرٌ  العوامل المؤثرة في النمو  2 11

 االختثاراخ ًظرٌ  الوراثة  2 12

 االختثاراخ ًظرٌ  الغدد  2 13

 االختثاراخ ًظرٌ  البيئة  2 14

 االختثاراخ ًظرٌ  الغذاء  2 15

 االختثاراخ ًظرٌ العوامل االخرى  2 16

 االختثاراخ ًظرٌ  مرحلة الطفولة  2 17

 االختثاراخ ًظرٌ  مرحلة المهد والرضاعة  2 18

مطالب النمو في مرحلة الرضاعة   2 19
 االختثاراخ ًظرٌ  العظام

 االختثاراخ ًظرٌ  مرحلة الطفولة المبكرة  2 20

 االختثاراخ ًظرٌ  مرحلة الطفولة المتوسطة   2 21

 االختثاراخ ًظرٌ مرحلة الطفولة المتاخرة  2 22

دور المؤسسات االجتماعية التنشئة   2 23
 االختثاراخ ًظرٌ  االجتماعية للطفل

 االختثاراخ ًظرٌ  التنمية االجتماعية  2 24

 االختثاراخ ًظرٌ  االسرة  2 25

 االختثاراخ ًظرٌ  تأثيرة جماعة االقران   2 26

 االختثاراخ ًظرٌ  المدرسة  2 27

 االختثاراخ ًظرٌ تأثير وسائل االعالم في التنشئة  2 28
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .32

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

 
  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .33

   

 

 ِفشداد اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .51
  اٌؼٍّٟ ؾبعجبداٌمغّ 

     102CPE        Principle of Education   اعظ رشث١خ   اعُ / سِض اٌّمشس .51
    

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .52

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .53

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .54

 االختثاراخ ًظرٌ  مرحلة المراىقة المبكرة  2 29

 االختثاراخ ًظرٌ  مرحلة المراىقة المتوسطة والمتأخرة  2 30

 االختثاراخ ًظرٌ  بعض مشكالت المراىقة  2 31

 االختثاراخ ًظرٌ  مراجعة عامة بالمادة  2 32
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 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .55

 أ٘ذاف اٌّمشس .56

 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .34

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 -1أ

 -2أ

  

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

   – 1ة 

 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خإٌظش٠ االخزجبساد

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 
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 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 

 

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

  -1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .35

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختثاراخ ًظرٌ  معنى التربية  2 1

 االختثاراخ ًظرٌ  اىداف التربية وضرورتها   2 2

 االختثاراخ ًظرٌ  نظريات التربية  2 3

 االختثاراخ ًظرٌ نظريات التربية  2 4

 االختثاراخ ًظرٌ  االساس التاريخي للتربية  2 5

 االختثاراخ ًظرٌ  التربية القديمة   2 6

 االختثاراخ ًظرٌ  التربية الصينية  2 7

 االختثاراخ ًظرٌ  التربية اليونانية  2 8

التربية في القرون    2 9
 االختثاراخ ًظرٌ  الوسطى

 االختثاراخ ًظرٌ التربية العربية قبل االسالم  2 10

 االختثاراخ ًظرٌ  التربية العربية بعد االسالم   2 11

 االختثاراخ ًظرٌ  التربية الحديثة  2 12

 االختثاراخ ًظرٌ  للتربيةاالساس االجتماعي   2 13

العالقة بين التربية   2 14
 االختثاراخ ًظرٌ  والمجتمع

 االختثاراخ ًظرٌ  العالقة بين الفرد والبيئة   2 15

 االختثاراخ ًظرٌ التربية الخلقية  2 16

 االختثاراخ ًظرٌ  التريية العائلية   2 17

 االختثاراخ ًظرٌ  التربية الصحية  2 18

19 2  
االساس االقتصادي 

 االختثاراخ ًظرٌ  للتربية

20 2  
التربية واثرىا في التنمية 

 االختثاراخ ًظرٌ  االقتصادية

21 2  
التربية واستغالل الموارد  

 االختثاراخ ًظرٌ  الطبيعية

 االختثاراخ ًظرٌ االساس العلمي للتربية  2 22

 االختثاراخ ًظرٌ  التربيةوالمنهج   2 23

 االختثاراخ ًظرٌ االساس العلمي في   2 24
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .36

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

 
  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .37

   

 ِفشداد اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ

 

 

 
 

 

 البحث واالستقصاء

25 2 
التربية في المنظور   

 االختثاراخ ًظرٌ  االسالمي 

26 2 
اعالم الفكر التربوي  

 االختثاراخ ًظرٌ  العربي االسالمي

 االختثاراخ ًظرٌ  اعالم الفكر التربوي ا لعربي   2 27

 االختثاراخ ًظرٌ اعالم الفكر التربوي الحديث  2 28

 االختثاراخ ًظرٌ  اعالم الفكر التربوي الحديث  2 29

 االختثاراخ ًظرٌ  مفهوم المعرفة  2 30

 االختثاراخ ًظرٌ  التربية والتعليم في العراق  2 31

 االختثاراخ ًظرٌ  التجديد التربوي في العراق  2 32
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 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57
 ثغذادعبِؼخ 

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .58
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .59
              Human Rights          103HRؽمٛق االٔغبْ 

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .61

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .61

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .62

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .63

 اٌّمشسأ٘ذاف  .64

 حقوق االنسان ئتوعية وتهيئة الموارد البشرية وتثبيت مباد -

 ترسيخ الديمقراطية-

  محاربة الفساد االداري -
 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .38

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 

 االٔغبْ.ؽمٛق  رؼ١ٍُ عظٚأ ٔغبْ إلا قٌؾمٛ ٌشئ١غ١خا ١ٌُّ٘فبا اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  -1أ 

 اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب اٌذ٠ّمشاط١خ ٚو١ف ٠زفبػً ِغ إٌّظٛس اٌذ٠ّمشاطٟ.-2أ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت اٌؾش٠خ ٚو١ف١خ اٌزؼب٠ش اٌغٍّٟ. -3أ

 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ِٙبسح اٌزؼشف ػٍٝ ؽمٛق االٔغبْ ٚاشىبٌٙب.  – 1ة 

 ٔشظ فٟ ظً ؽ١بح د٠ّٛلشاط١خ.ثٕبء اٌّٙبساد اٌٍضِخ ٌٍؼ١ش وّٛاطٓ  – 2ة

    

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبضشح
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 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠زفىش اٌطبٌت ثؾمٛق إٌغبْ ٚاْ ٠ؾبفع ػ١ٍٙب. -1ط

 اْ ٠غزٛػت اٌزؼب٠ش ِغ االخش٠ٓ ٚفك اؽزشاَ اٌشاٜ.-2ط
 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبضشح

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 

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

 اٌؼ١ش ثزغبِؼ ٚؽش٠خ دْٚ اٌزؼذٞ ػٍٝ ؽش٠خ االخش٠ٓ. -1د

 االٔغبْ فٟ شزٝ اٌّغبالد.االٌزضاَ ثؾمٛق -2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .39

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختثاراخ الوحاضرج التعريف بادلادة وادلنهاج وادلصادر  2 1

 االختثاراخ الوحاضرج التمهٌد  2 2

3 2 
التعريف مبفهوم حقوق االنسان 

 والتعريبفات اخلاصة هبا 
مفهوم حقوق االنسان والتعريبفات 

 االختثاراخ الوحاضرج اخلاصة هبا 

4 2 
حقوق  صئخصاالتعرف ب
 االنسان.

 حقوق االنسان. صئخصا-
 االختثاراخ الوحاضرج

5 2 

حقوق التعرف على 
عبر العصور  اإلنسان
 القدٌمة

 

عبر  حقوق اإلنسان
 العصور القدٌمة

 االختثاراخ الوحاضرج 

6 2 
التعرف على حقوق االنسان يف 

 االختثاراخ الوحاضرج حقوق االنسان يف الديانات السماوية  الديانات السماوية 

7 2 
موقف الشرٌعة التعرٌف ب

 بالمرأة ضالنهو نمٌة ماالسال
 نمٌة مموقف الشرٌعة االسال

 االختثاراخ الوحاضرج بالمرأة ضالنهو

8 2 
حالتعريف حبقوق االنسان يف العصر 

 الوسيط وعصر النهضة
حقوق االنسان يف العصر الوسيط 

 االختثاراخ الوحاضرج وعصر النهضة

9 2 
التعرف على ادلفكرين والفالسفة 
االوربيني ودورىم يف جمال حقوق 

 االنسان

ادلفكرين والفالسفة االوربيني ودورىم 
 االختثاراخ الوحاضرج االنسانيف جمال حقوق 

10 2 
التعرٌف بحقوق االنسان على 

 مستوى الثورات والشرعات
حقوق االنسان على مستوى 

 االختثاراخ الوحاضرج الثورات والشرعات

11 2 
معرفة المصادر القانونٌة 

 فً برٌطانٌالحقوق االنسان 
 وفرنسا وامرٌكا وروسٌا

المصادر القانونٌة لحقوق 
وفرنسا  برٌطانٌافً االنسان 

 وامرٌكا وروسٌا
 االختثاراخ الوحاضرج

12 2 
معرفة اإلعالن العالمً لحقوق 

 اإلنسان
اإلعالن العالمً لحقوق 

 االختثاراخ الوحاضرج اإلنسان

13 2 
 لمًالعا نعالالمضمون ا

 نساناللحقوق ا
 لمًالعا نعالالمضمون ا

 االختثاراخ الوحاضرج نساناللحقوق ا

14 2 
معرفة العهديني الدوللني اخلاصيني 

 حبقوق االنسان 
العهديني الدوللني اخلاصيني حبقوق 

 االختثاراخ الوحاضرج االنسان 

15 2 
معرفة الدساتري واالتفاقيات االقليمية 

 االختثاراخ الوحاضرج الدساتري واالتفاقيات االقليمية والدولية  والدولية 

16 2 
التعريف حبقوق االنسان يف التشريعات 

 االختثاراخ الوحاضرج حقوق االنسان يف التشريعات الوطنية  الوطنية 

17 2 
التعرف على الدستور العراقي وادلواد 

 اليت وردت فية اخلاصة حبقوق االنسان 
الدستور العراقي وادلواد اليت وردت فية 

 االختثاراخ الوحاضرج اخلاصة حبقوق االنسان 

18 2 
معرفة المنظمات الدولٌة 

واالقلٌمٌة العاملة فً مجال 
 حقوق اإلنسان

المنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة 
العاملة فً مجال حقوق 

 اإلنسان
 االختثاراخ الوحاضرج

 االختثاراخ الوحاضرج منظمة االمم المتحدة.- منظمة االمم المتحدة.- 2 19
 االختثاراخ الوحاضرج االداريالفساد  التعرٌف بالفساد االداري 2 20

21 2 
معرفة طرق مكافحة الفساد 

 االداري
 طرق مكافحة الفساد االداري

 االختثاراخ الوحاضرج

22 2 
معرفة االثار المترتبة على 

 الفساد االداري
االثار المترتبة على الفساد 

 االداري

 
 االختثاراخ الوحاضرج
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .41

 كتاب حقوق االنسان نشأتها وتاريخها وتطورها -د. رياض عزيز هادي    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 كتاب الديمقراطية ونشأتها وتاريخها وتطورها -د. رياض عزيز هادي  –

 دار الثقافة للنشر-عمان - 5115,_ حقوق االنسان وحرياتو.  علي محمد الدباس

 4002 -حقوق االنسان : القانون الدولي العام.. عبد الكريم علوان
 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان 

 

 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ادلصادر ادلذكورة اعاله تفي بالغرض

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .41

   

 

 ِفشداد اٌٍغٕخ اٌمطبػ١خ

 

 
 

23 2 
التعريف بنشوء الدميقراطية يف العصور 

 االختثاراخ الوحاضرج نشوء الدميقراطية يف العصور احلديثة  احلديثة 

 االختثاراخ الوحاضرج الدميقراطية يف اجملتمع الغريب  معرفة الدميقراطية يف اجملتمع الغريب  2 24
 االختثاراخ الوحاضرج االيدلوجية الدميقراطية  التعريف بااليدلوجية الدميقراطية  2 25
 االختثاراخ الوحاضرج خصائص ودميزات الدميقراطية  معرفة خصائص ودميزات الدميقراطية  2 26
 االختثاراخ الوحاضرج مبادء الدميقراطية  التعرف على مبادء الدميقراطية  2 27

28 2 
معرفة مفهوم الدميقراطية والتعاريف 

 اخلاصة هبا 
مفهوم الدميقراطية والتعاريف اخلاصة 

 االختثاراخ الوحاضرج هبا 

 االختثاراخ الوحاضرج البعد التارخيي للدميقراطية  معرفة البعد التارخيي للدميقراطية  2 29
 االختثاراخ الوحاضرج تقدمي تقرير من ضمن مفردات ادلادة   2 30
 االختثاراخ الوحاضرج مناقشة التقارير  2 31
 االختثاراخ الوحاضرج مناقشة التقارير  2 32
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 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .65
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .66
  اٌؼٍّٟ ؾبعجبداٌمغّ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .67
       Arabic Language     105CALخ          ػشث١ٌغخ 

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .68

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .69

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .71

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .71

 أ٘ذاف اٌّمشس .72

 والفرعية واالغالط االمالئية والمغويةالتعرف عمى قواعد المغة العربية االساسية 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .42

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 اوزغبة اٌّؼشفخ -1أ

 اٌفُٙ -2أ

 اٌزفى١ش -3أ
 اٌزطج١ك-4أ
 اٌزؾ١ًٍ -5أ
 اٌزشو١ت  -6أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌززوش  – 1ة 

 اٌفُٙ -2ة

 اٌزطج١ك - 3ة

 اٌزؾ١ًٍ    -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ سٚػ اٌّٛاطٕخ ٚاٌؾ١ٕٓ اٌٝ اٌٛطٓ -1ط
 االػزضاص ثبالسع-2ط

 اٌزشث٠ٛخر١ّٕخ سٚػ االخٛح ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌزغبِؼ ٚاٌم١ُ -3ط

 ر١ّٕخ اٌم١ُ اٌذ١ٕ٠خ  -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 

 

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

 اٌؼشث١خ ٚاالخطبء االِالئ١خاٌزؼشف ػٍٝ لٛاػذ اٌٍغخ  -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .43

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اخزجبساد ٔظشٞ ا١ّ٘خ اٌؼشث١خ معرفة احكام القران 2 1

2 2 
ِؼشفخ ٔظبَ اؽشف 

 اٌؼشث١خ ٚػٍِٛٙب
ٔظبَ اٌؾشٚف 

 ٚػٍِٛٙب
 اخزجبساد ٔظشٞ

 اخزجبساد ٔظشٞ ػالِبد اٌزشل١ُ فُٙ إٌض اٌؼشثٟ 2 3

4 2 
اٌز١١ّض ث١ٓ الغبَ 

 اٌغٍّخ
 اخزجبساد ٔظشٞ الغبَ اٌىالَ

5 2 
اٌز١١ّض ث١ٓ اٌٛطف 

 اٌؾم١مٟ ٚاٌغججٟ
 اخزجبساد ٔظشٞ اٌٛطف

6 2 
اٌزفش٠ك ث١ّٕٙب فٟ 

 اػشاة اٌىٍّبد
 اخزجبساد ٔظشٞ اٌض١ّش ٚاالشبسح

7 2 
اٌّٛطٛي ر١١ّض 

اٌّجٕٟ ٚاٌّؼشة 

 ٚاٌظشٚف

اٌّٛطٛالد 

 ٚاٌظشٚف
 اخزجبساد ٔظشٞ

    اِزؾبْ 2 8
 اخزجبساد ٔظشٞ ٔض لشأٟ رطج١ك الغبَ اٌغٍّخ 2 9

 اخزجبساد ٔظشٞ ٔض ٌٍغٛا٘شٞ ر١ّٕخ اٌّٛاطٕخ 2 11
    اِزؾبْ 2 11

12 2 
اٌز١١ّض ث١ٓ االعب١ٌت 

 االدث١خ ٚاٌؼ١ٍّخ

أٛاع االعٍٛة فٟ 

 اٌؼشث١خ
 اخزجبساد ٔظشٞ

    ػطٍخ ٔظف اٌغٕخ  13
    ػطٍخ ٔظف اٌغٕخ  14

15 2 
اٌزخٍض ِٓ االخطبء 

 االِالئ١خ

وزبثخ االٌف اٌّمظٛسح 

 ٚاٌّّذٚدح
 اخزجبساد ٔظشٞ

16 2 
رى٠ٛٓ ٔظٛص ٔؾ٠ٛخ 

 طؾ١ؾخ
 اخزجبساد ٔظشٞ االػشاة ٚػالِبرٗ

 اخزجبساد ٔظشٞ ٔض ٌٍغبؽع صمبفخ إٌضش 2 17
 اخزجبساد ٔظشٞ ٔض الؽّذ اٌظبفٟ ثبالسع االػزضاص 2 18

 ادسان ػٍَٛ اٌجالغخ 2 19
االعٍٛة ٚاٌظٛس 

 اٌجالغ١خ
 اخزجبساد ٔظشٞ

 اخزجبساد ٔظشٞ اٌغٍّخ اٌؼشث١خ رى٠ٛٓ ِٚؼشفخ اٌغٍّخ 2 21
 اخزجبساد ٔظشٞ ١خفؼٍاٌغٍّخ اٌ اٌفؼ١ٍخ ٚاالع١ّخ 2 21
 اخزجبساد ٔظشٞ ع١ّخاٌغٍّخ اال ٚاٌز١١ّض ث١ّٕٙب 2 22
    اِزؾبْ 2 23
 اخزجبساد ٔظشٞ أٛاع اٌفؼً رخذَ إٌض اٌؼشثٟ 2 24
 اخزجبساد ٔظشٞ اٌفؼً اٌالصَ ٚاٌمشأٟ ٚر١١ّض 2 25
 اخزجبساد ٔظشٞ اٌفؼً اٌّزؼذٞ االفؼبي فٟ اٌؼشث١خ 2 26
    اِزؾبْ 2 27
 اخزجبساد ٔظشٞ ِزؼٍمبد اٌفؼًرى٠ٛٓ عٍّخ  2 28



  
 51الصفحح 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .44

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

 
  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .45

   

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .73
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .74
  اٌؼٍّٟ ؾبعجبداٌمغّ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .75
      210CCT Computational Theoryإٌظش٠خ االؽزغبث١خ 

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .76

 ٌضب١ٔخا اٌفظً / اٌغٕخ .77

 ٚاعزخشاط

 اخزجبساد ٔظشٞ اٌفبػً اٌفبػً ٚأٛاػٗ 2 29
 اخزجبساد ٔظشٞ اٌّفؼٛي ثٗ ٚاٌّفؼٛي ثٗ ٚؽبعخ 2 31

31 2 
اٌغٍّخ ٌٍزخٍض ِٓ 

 االغالط
 اخزجبساد ٔظشٞ اٌزبء ٚأٛاػٙب

32 2 
ٚاٌىزبثخ ثظٛسح 

 طؾ١ؾخ

اٌزبء اٌّشثٛطخ 

 ٚاٌّفزٛؽخ
 اخزجبساد ٔظشٞ
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 96 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .78

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .79

 أ٘ذاف اٌّمشس .81

The aim of course is to learning the basic theory of computations, it is the 

foundation of compilers course  
 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .46

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 و١ف١خ رّض١ً اٌّذخالد اٌٝ اٌؾبعجخ ثبعزخذاَ ّٔبرط س٠بض١خ -1أ

  

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ال رٛعذ – 1ة 

  -2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خاالخزجبساد إٌظش٠

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌٝ اٌؾبعجخ رشغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ اعزخذاَ إٌّبرط اٌش٠بض١خ ٌزّض١ً اٌّذخالد -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خاالخزجبساد إٌظش٠

 

 

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

 إٌّبرط اٌش٠بض١خؽش اٌطبٌجبد ػٍٝ رؼٍُ اعزخذاَ  -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .47

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 

التعرف على المجموعات 
والنظريات المذكورة وحل 

 المسائل

An overview of Set 

Theory  ٌاالختثاراخ ًظر 

 االختثاراخ ًظرٌ  Graphs and Trees حل المسائل 3 2

 حل المسائل 3 3
Finite Automata 

(Deterministic)  ٌاالختثاراخ ًظر 

 حل المسائل 3 4
Finite Automata (Non 

Deterministic) ٌاالختثاراخ ًظر 

 االختثاراخ ًظرٌ  Regular Expressions حل المسائل 3 5

 االختثاراخ ًظرٌ  Transition Graphs حل المسائل 3 6

 حل المسائل 3 7
Equivalent of DFA’s, 

and UFA’s  ٌاالختثاراخ ًظر 

 االختثاراخ ًظرٌ  Kleene’s Theorem حل المسائل 3 8

 االختثاراخ ًظرٌ  Kleene’s Theorem حل المسائل 3 9

 االختثاراخ ًظرٌ Kleene’s Theorem حل المسائل 3 10

 حل المسائل 3 11
Finite Automata with 

Output  ٌاالختثاراخ ًظر 

 حل المسائل 3 12
Finite Automata with 

Output  ٌاالختثاراخ ًظر 

 االختثاراخ ًظرٌ  Regular Languages حل المسائل 3 13

 االختثاراخ ًظرٌ  Regular Languages حل المسائل 3 14

 االختثاراخ ًظرٌ  Decidability حل المسائل 3 15

16 3  Examination   

 االختثاراخ ًظرٌ  Context free Grammars حل المسائل 3 17

 االختثاراخ ًظرٌ  Context free Grammars حل المسائل 3 18

 ل المسائلح 3 19
Representing of 

Arithmetic Expressions  ٌاالختثاراخ ًظر 

 ل المسائل 3 20
Context Sensitive 

Grammars  ٌاالختثاراخ ًظر 

 االختثاراخ ًظرٌ  Regular Grammars حل المسائل 3 21

 االختثاراخ ًظرٌ Regular Grammars حل المسائل 3 22

 االختثاراخ ًظرٌ  Derivation trees حل المسائل 3 23

 االختثاراخ ًظرٌ  Greibach Normal Form حل المسائل 3 24

 االختثاراخ ًظرٌ  Chomsky Normal Form حل المسائل 3 25

 االختثاراخ ًظرٌ  Chomsky Normal Form حل المسائل 3 26

 االختثاراخ ًظرٌ  Push Down Automata حل المسائل 3 27
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .48

 Computer Theory   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

Daniel Cohen, 2
nd

 edition, 2007 
 

 

 
 ادلذكورة اعالهنفس  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ادلصادر ادلذكورة اعاله تفي بالغرض

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .49

   

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 
 

 اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؤعغخ  .81
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .82
  اٌؼٍّٟ ؾبعجبداٌمغّ 

 212COOP  Object   ثشِغخ و١ب١ٔخ                              اعُ / سِض اٌّمشس .83
Oriented Programming   

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .84

 االختثاراخ ًظرٌ Push Down Automata حل المسائل 3 28

 االختثاراخ ًظرٌ  Turing Machine حل المسائل 3 29

 االختثاراخ ًظرٌ  Turing Machine حل المسائل 3 30

 االختثاراخ ًظرٌ  Complexity Theory حل المسائل 3 31

 االختثاراخ ًظرٌ  Examination حل المسائل 3 32
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 اٌضب١ٔخ اٌفظً / اٌغٕخ .85

 161 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .86

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .87

 أ٘ذاف اٌّمشس .88

 Give the students knowledge of basic concepts of object-oriented 

programming languages. 

 An ability to increase student's knowledge of the Java language on 

student's own  

 A capability to solve and document simple software engineering problems  

 Familiarise student with ordinary use of Java language and java 

development tools for advanced java programming and java applications. 

 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .51

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 ِظ ثبعزخذاَ ٌغخ اٌجشِغخ اٌى١ب١ٔخ عبفبٌجشاوزبثخ ا -1أ
  

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ثبعزخذاَ عبفب وزبثخ اٌجشاِظ  – 1ة 

    

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ؽش اٌطبٌجبد ػٍٝ رؼٍُ ٌغبد اٌجشِغخ -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 

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

 لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ وزبثخ اٌجشاِظ ٌؾً اٌّغبئً -1د

    



  
 58الصفحح 

 
  

 ث١ٕخ اٌّمشس .51

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 5 Introduction to JAVA 

History of Java , 

The Java 

Programming 

,Language, 

Running 

Programs in Java 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

2 5 
Write Simple Java 

Program 

The Java 

Platform , Java 

Program 

Execution, 

Types of Java 

Programs, 

Writing Simple 

Application 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

3 5 Solving Homework 

Writing Simple 

Applet, Data 

Types, Final 

Variables 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 5 Print Statement 

Binary 

Arithmetic 

Operators, Unary 
Arithmetic 

,Operators, 

Relational and 

Conditional 

Operators  
 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

5 5 Use operators 

Shift and 

Logical 

Operators,  

Shortcut 

Assignment 

Operators 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

6 5  Exam 1 ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

7 5 
If  and for Statements 

Switch Statement 

if/else 

Statements, The 

switch Statement 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

8 5 
While and do while 

Statements 
The while and 

do-while 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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Statements 

9 5 
Break and continue 

Statements 

The for 

Statement, The 

break Statement 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

10 5 
Break and continue 

Statements 
The continue 

Statement 
 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

11 5 Solving Problems Declaring 

Classes 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

12 5 Solving Problems 
Member 

Variables and 

Methods 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

13 5 Solving Problems Class 

Constructors 
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

14 5 Using Constructers 

Creating 

Objects, 

Declaring a 

Variable to refer 

to an Object 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

15 5  Exam 2 ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ عطلة نصف السنة  5 16

17 5 
Application the 

Theoretical Text 

Instantiating a 

Class, 

Initializing an 

Object, Using 

Objects,  

Referencing an 

Object's 

Variable,  
 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

18 5 
Application the 

Theoretical Text 

Calling an 

Object's 

Methods, 

Cleaning Up 

Unused Objects, 

The Garbage 

Collector,  

Finalization 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

19 5 
Application the 

Theoretical Text 

Using Methods, 

Static Methods, 

Argument 

Promotion and 

Casting 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

20 5  Scope of ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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Declaration 

Method,  
Overloading 

21 5 
Application the 

Theoretical Text 

Declaration and 
Creation, Using 

Arrays, The 

Enhanced for  

statement  
 
 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

22 5 
Application the 

Theoretical Text 

Passing Arrays 

to Methods, 

Multidimensiona

l Arrays 
 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

23 5  Exam 1 ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

24 5 
Application the 

Theoretical Text 
Variable-Length 

Argument List 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

25 5 
Application the 

Theoretical Text 
this Reference ًٍظرٌ وػول 

 
 االختثاراخ

26 5 
Application the 

Theoretical Text 
Composition, 

Enumeration 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

27 5 
Application the 

Theoretical Text 
Superclass and 

Subclass 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

28 5 
Application the 

Theoretical Text 

Constructors and 

Finalizers in 

Subclasses 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

29 5 
Application the 

Theoretical Text 

Three-Level 

inheritance 

Hierarchy 

Protected 

member 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

30 5 
Application the 

Theoretical Text 

Invoking a 

Superclass 

Methods from 

Subclass Objects 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

31 5 
Application the 

Theoretical Text 

Using Superclass 

, references with 

Subclass 

Variables, 

Abstract Classes 

and Methods 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

32 5  Exam 2 ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .52

JAVA how to program 6   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
th

 ED, H. M. 

Deitel, P. J. Deitel, 2002   
 

 
 أعالهنفس ادلذكورة  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ادلصادر ادلذكورة اعاله تفي بالغرض

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .53

   

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .89
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .91
  اٌؼٍّٟ بٌؾبعٛةاٌمغّ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .91
                  214CDAS  Data Structure ١٘بوً ث١بٔبد  

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .92

 اٌضب١ٔخ اٌفظً / اٌغٕخ .93

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .94

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .95

 أ٘ذاف اٌّمشس .96
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Qualifier students with the importance of data to obtain the information through the control of the distribution of data 

and to identify the nature and construction of main memory in a particular format, and build and retrieval of data from 

strong programs and the empowerment of programmed innovative ways of creativity in the writing of programs and 

short lead times, storage  and retrieval of data from memory  

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .54

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 ؽً اٌّغبئًاٌزؼشف ػٍٝ اٌطشق اٌّغزؼٍّخ فٟ  -1أ

 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 رطج١ك اٌطشق اٌّزوٛسح ػٍّٟ  – 1ة 

  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌج١بٔبد اٌّغزخذِخ فٟ ؽً اٌّغبئًؽش اٌطبٌجبد ػٍٝ رؼٍُ أٛاع ١٘بوً  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ
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 اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

  لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ وزبثخ اٌجشاِظ ٌؾً اٌّغبئً -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .55

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 
Learn data 

structures 

Introduction 

,Benefits ,Types 

of data structure. 

How to select 

the suitable data 

structure. 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

2 4 Learn arrays 

Representation 

element in one 

and two 

dimensional 

array. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

3 4 
Programs of 

arrays in c++ 

Representation 

element in array 

with structures . 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 4 
Programs of 

stack algorithms 

in c++ 

Stack: definition, 

operations, and  

algorithms 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

5 4 
stack 

record 

implementation  

Array 

representation of 

stack 

record 

implementation 

of stack 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

6 4 

Queue:  

definition, 

operations, and   

 algorithms 

Queue:  

definition, 

operations, and    

algorithms 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

7 4 
Array 

representation 
Array 

representation of 

Queue 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

8 4 
Programs of 

queue algorithms 

in c++ 

record 

implementation 

of Queue 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

9 4 

Circular queue: 

definition, 

operations, and    

algorithms 

Circular queue: 

definition, 

operations, and    

algorithms 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

10 4 
Array 

representation of  

Array 

representation of  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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Circular Queue Circular Queue 

11 4 

Programs of 

circular queue 

algorithms in 

c++ 

record 

implementation 

of  Circular 

Queue 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

12 4  

Linked 

structures: 

sequential & 

dynamic Storage 

Allocation 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

13 4 

Linked list:  

definition, 

operations, and    

algorithms 

Linked list:  

definition, 

operations, and    

algorithms 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

14 4 

Linked Stack & 

Queue. 

Double linked 

list 

Linked Stack & 

Queue. 

Double linked 

list 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

15 4 

Programs of 

linked list 

algorithms in 

c++ 

Half  – Year  

Break ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

16 4 
Directed and 

undirected graph 

Graph: 

        -Directed 

graph 

         -

Undirected 

graph 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

17 4 
Half  – Year  

Break    

18 4 
Half  – Year  

Break    

19 4 trees Types of trees. ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
20 4 trees Tree traversing. ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

21 4 trees 

Tree 

representation: 

           -General 

tree 

           -Binary 

tree 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

22 4 Trees  tree  

transformations. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

23 4 binary tree Representation ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .56

 .Issam Alsafar, Data structure, alsafeer, 2001 -1    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

2- Lectures of Data Structures With C++, by Lecturer. 

3- Lectures of Data Structures from internet .   
 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 بالغرض ادلذكورة تفيادلصادر 

of arithmetic 

expression using 

binary tree. 

24 4 
Binary search 

tree 
Binary search 

tree. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

25 4 
Sorting 

algorithms 

Sorting 

algorithms: 

selection, 

bubble, 

insertion, and 

quick sort. 

 وػولًٍظرٌ 

 
 االختثاراخ

26 4 
Searching 

algorithms 

Searching 

algorithms: 

sequential & 

binary search.  

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

27 4 

Programs of 

sorting 

algorithms in 

c++ 

Different 

examples & 

programs for all 

data structure. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

28 4 

Programs of 

searching 

algorithms in 

c++ 

Review 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

29 4 
Review review ًٍظرٌ وػول 

 
 االختثاراخ

30 4 Review review ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
31 4 Review review ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
32 4 Review review ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .57

   

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .97
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌاٌمغُ  .98
  اٌؼٍّٟ بٌؾبعٛةاٌمغّ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .99
 Numerical Analysis               213CNAرؾ١ًٍ ػذدٞ

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .111

 ضب١ٔخاٌ اٌفظً / اٌغٕخ .111

 161 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .112

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .113

 أ٘ذاف اٌّمشس .114

 العددية مستخدمين برنامج الماتالب دراسة الطرق

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .58

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 اٌزؼشف ػٍٝ طشق اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞ ٚرطج١مٙب ثبٌؾبعجخ -1أ
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  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 رطج١ك طشق اٌزؾ١ًٍ ؽبعٛث١ب – 1ة 

  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رشغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ اعزخذاَ اٌؾبعٛة فٟ ؽً ثشاِظ اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞ -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟاٌىزت ٚاٌّالصَ 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

 اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞ لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ وزبثخ اٌجشاِظ ٌؾً ِغبئً -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .59

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 5 
حل المعادالت بالطرق 

 المذكورة
 ًظرٌ وػولٍ مصادر االخطاء 

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ مصادر االخطاء حل المعادالت  5 2

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ النقطة السائبة  حل المعادالت  5 3

4 5 
الخطأ المطلق والخطأ النسبي  حل المعادالت 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ باستخدام الفارزة السائبة

5 5  
 ًظرٌ وػولٍ امتحان الفصل االول

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ حل المعادالت غير خطية  حل المعادالت  5 6

7 5 
غير خطية حل المعادالت  حل المعادالت 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ باستخدام الرسم 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة التصنيف  حل المعادالت  5 8

9 5 
 ًظرٌ وػولٍ طريقة الموضع الكاذب حل المعادالت 

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة نيوتن رافسن  حل المعادالت  5 10

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة القسمة التركيبية  حل المعادالت  5 11

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة القسمة التركيبية حل المعادالت  5 12

13 5 
 ًظرٌ وػولٍ استخدام الطريقة التكرارية  حل المعادالت 

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ امتحان الفصل الثاني  5 14

15 5 
حل منظومة المعادالت الغير  حل المعادالت 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ خطية 

16 5 
حل منظومة المعادالت الغير  حل المعادالت 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ خطية

 ًظرٌ وػولٍ عطلة نصف السنة  5 17

 
 االختثاراخ

18 5 
حل المعادالت الخطية   حل المعادالت 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ باستخدام طريقة كاوس  

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ كاوس جوردن حل المعادالت  5 19

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ كاوس سيدل جاكوبي حل المعادالت  5 20

21 5 
االندراج واالستكمال طريقة  حل المعادالت 

 الكرانج
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

22 5 
جدول الفروقات والمؤثرات  حل المعادالت 

 االختثاراخ وػولٍ ًظرٌ التقدمية والخلفية

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة نيوتن النسبية  حل المعادالت  5 23
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .61

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
  Thomas  G.calculas and analytic geometry (2010) 

Mathew J.h(1999) numerical method using matlab 

prentice hall . 
  Applied numerical method with matlab (steven 

c.chapra) 2008. 

Applied numerical method with matlab (laurene 

v.gausett (2010) 

التحميل الهندسي والعددي التطبيقي )الدكتور المهندس حسن مجيد ( 

9110 

 
 اعالهنفس ادلذكورة  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .61

   

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التكامل العددي  حل المعادالت  5 24

25 5 
 ًظرٌ وػولٍ طريقة شبو المنحرف حل المعادالت 

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ امتحان ثالث   5 26

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة سمبسون  حل المعادالت  5 27

28 5 
حل المعادالت النفاضلية   حل المعادالت 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تايلور 

29 5 
حل المعادالت النفاضلية   حل المعادالت 

 تايلور
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة اويلر حل المعادالت  5 30

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ +اويلر المطورة حل المعادالت  5 31

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ كوتا–طريقة رنك  حل المعادالت  5 32
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 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .115
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .116
  اٌؼٍّٟ بٌؾبعٛةاٌمغّ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .117
    System Analysis                    216CSAرؾ١ًٍ ٔظُ

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .118

 ضب١ٔخاٌ اٌفظً / اٌغٕخ .119

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .111

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .111

 أ٘ذاف اٌّمشس .112

To teach the students the principle of system analysis and design, creation and managements of database systems. 

 How to manage and design  database systems. How can creating the relationship with its types. 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .62

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
  رؾ١ًٍ االٔظّخ ِٓ اعً رطج١مٙب ؽبعٛث١ب  -1أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ رؾ١ًٍ اٞ ٔظبَ  – 1ة 

    

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
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 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  رؼٍُ و١ف١خ رؾ١ًٍ اٌّغبئً لجً رطج١مٙب ثبعزخذاَ اٌؾبعٛة -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

 رؾ١ًٍ االٔظّخ لجً اٌجذء ثجشِغزٙب ٌزالفٟ اٌّشبوً ٚاٌّؼٛلبد لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .63

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 
Access 2007:explain 

interfaces &elements 
Introduction to 

analysis and design  

information systems 
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

2 4 
Creat table (relation) 

by table, table design 

The life cycle of the 

system:introduction 

and analysis 

,development and 

application 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

3 4 
Creat table (relation) 

by table templates, 

share point lists 

File system & 

database 

Purpose of database 

system 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 4 

Methods of 

presentation and 

format tables &data 

entry 

DBMS, The database 

administrator  ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

5 4 
Dealing with data 

sorting  and filtering 
Data abstraction 

(Database 

architecture) 
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

6 4 
Import,export and 

link data between ms 

access and excel. 

Data 

model(Relational, 

Hierarchical and 

Network data model) 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

7 4 
Properties of the 

attributes &control 

data fields( attributes) 

Overall system 

structure, Query 

languages 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

8 4  Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

9 4 
Creating the 

relationship with its 

types 
The properties of the 

acid-test 
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

10 4 
Modifying the 

relationship 

An overview to 

relationaldatabases:pr

operties 

attributes,schemas, 

tuple,and domains. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

11 4 
  Introduction to 

queries access 
Keys of 

relations:types, the 

importance of utilizes 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

12 4 
Creating the queries 

by wizard & design  
The entity 

/relationship model 

and er diagrams 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

13 4 
Advance filtering of 

data 

Definition of 

model,entity, 

attributes,and 

relationship 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

14 4 Queries and criteria s 
The types of 

relationships with 

tables and how 

applied it. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

15 4 
Queries : append, 

update, and delete 
Design theory for  

relational databases ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

16 4  Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ عطلة نصف السنة  4 17
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .64

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
SQL for Microsoft access, Cecelia L. Allison 

&Neal A. Berkowitz/ wordware 

publishing,Inc.2005   

Introduction to DataBase System, C.J.,2000 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 

18 4 Introduction to forms  
An overview to 

normalization and 

problems of 

redundancy 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

19 4 

Creating forms with 

form, form design, 

blank form, more 

forms 

Functional 

dependencies and 

rules of conclusion 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

20 4 
Forms: control add a 

picture or object 
The three 

normalization forms 

1nf,2nf,3nf 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

21 4 
Report: creating 

,modifying,..,so on 
The applying the three 

 normalization forms   
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

22 4 
 Create report with 

report design 
Converting E\R 

models to relational 

database 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

23 4 
SQL in access 2007: 

explain interface & 

elements, SQL view 

Structured Query 

Language (SQL) 

The DDL, DML,DCL 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

24 4  Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

25 4 
Implementation of 

SQL 
Creating tables and 

inserting records 
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

26 4 
Implementation of 

SQL 

Deleting, copy and 

updating records ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

27 4 
Implementation of 

SQL 

Retrieving records(the 

select statement) ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

28 4 
Implementation of 

SQL 

Filtering retrieved 

records (where clause) ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

29 4 

Implementation of 

SQL 

Functions of QSL: 

mathematical , 

Logical 

operators(AND, OR, 

NOT) 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

30 4 
Implementation of 

SQL 

Creating a simple 

query ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

31 4 
Implementation of 

SQL 

Distributed database 

overview ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

32 4  Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .65

   

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .113
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .114
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

     Computer Architecture        معمارية الحاسبة  اعُ / سِض اٌّمشس .115

211CCA 

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .116

 اٌضب١ٔخ اٌفظً / اٌغٕخ .117

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .118

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .119

 أ٘ذاف اٌّمشس .121

 الحاصثح اخزاء هغ وػاللته الواَكروٌ الوؼالح تركُة
 0808لحللوؼا التدوُؼُح تاللغح الثرهدح تؼلن االخري،

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .66
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 

 االخرى الحاصثح اخزاء هغ وػاللته الواَكروٌ الوؼالح تركُة -1أ         
 0808لحللوؼا التدوُؼُح تاللغح الثرهدح تؼلن -2أ

   

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

    0808لحللوؼا التدوُؼُح تاللغح الثرهدح تؼلن  – 1ة 

   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
  

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌذاخٍٟ ٌٍؾبعجخٌفُٙ اٌؼًّ  رشغ١غ اٌطبٌجبد العزخذاَ ٌغخ اٌزغ١ّغ -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

  8186ثبعزخذاَ ٌغخ اٌزغ١ّغ  لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ وزبثخ اٌجشاِظ -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .67

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 
Emulator 8086 

Learning Introduction ًٍظرٌ وػول 

 
 االختثاراخ

2 4 
Emulator 8086 

Learning 
Bus system(address, 

data, control) ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

3 4 
Emulator 8086 

Learning 

 

Bus cycle 

  

  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 4 
Emulator 8086 

Learning Fetch and execute ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

5 4 
Emulator 8086 

Learning Memory organization ًٍظرٌ وػول 

 
 االختثاراخ

6 4 
Emulator 8086 

Learning Addressing modes ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

7 4  Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

8 4 
Emulator 8086 

Learning Addressing modes ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

9 4 
Programming 

Introduction 8086 software model ًٍظرٌ وػول 

 
 االختثاراخ

10 4 
Programming 

Introduction 
General & special 

purpose registers ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

11 4 
Programming 

Introduction Transfer instructions ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

12 4 Program executing Arithmetic 

instructions ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

13 4 Program executing Arithmetic 

instructions 
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

14 4 Program executing Logical instructions ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

15 4 Program executing Shift & rotate 

Instructions ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

16 4  Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
   عطلة نصف السنة  4 17
   عطلة نصف السنة  4 18

19 4 Program executing Flag register 

instructions ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

20 4 Program executing Control transfer ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

21 4 Program executing 
Unconditional and 

Conditional jump 

Instructions 
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

22 4 Program executing Programming 

Examples ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

23 4 Program executing Stack principles ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
24 4 Program executing Stack instructions ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

25 4 Program executing 
Programming 

Examples 

 
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

26 4  Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .68

   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
-The 8086 Microprocessors Architecture, 

software and interfacing techniques 

By: Walter A. Triebel 

-The 8086/8088 MPU, Architecture, 

programming and interfacing 

BY: Barry B. Brey 
 برنامج االميوليرت )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .69

   

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .121
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .122
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

  Adminstration &Secondary            صبٔٛٞ اداسح ٚرؼ١ٍُ اعُ / سِض اٌّمشس .123
                       Education                              217CASE 

27 4 Program executing Principles of interrupt ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
28 4 Program executing Interrupt instructions ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

29 4 Program executing I/O port instructions ًٍظرٌ وػول 

 
 االختثاراخ

30 4 Program executing Memory H/w 

Organization ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

31 4  Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

32 4 Program executing Reports discussion 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ 
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 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .124

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .125

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .126

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .127

 أ٘ذاف اٌّمشس .128

 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .71

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 – 1ة 

 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 

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

  -1د

  -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .71

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختثاراخ ًظرٌ مفهوم االدارة التربوية مفهوم االدارة التربوية 2 1

 االختثاراخ ًظرٌ تطور االدارة طبيعتها اىميتها تطور االدارة طبيعتها اىميتها 2 2
 االختثاراخ ًظرٌ عناصر االدارة التربوية عناصر االدارة التربوية 2 3

4 2 
النظريات –نظريات االدارة 

 الكالسيكيو
النظريات –نظريات االدارة 

 االختثاراخ ًظرٌ الكالسيكيو

 االختثاراخ ًظرٌ خصائص وميادين االدارة التعليمية خصائص وميادين االدارة التعليمية 2 5

6 2 
وظائف)مهام( االدارة التعليمية 

 التخطيط
وظائف)مهام( االدارة التعليمية 

 االختثاراخ ًظرٌ التخطيط

7 2 
التنظيم  واالتصال والحوافز في 

 االدارة التعليمية
التنظيم  واالتصال والحوافز في 

 االختثاراخ ًظرٌ االدارة التعليمية

 االختثاراخ ًظرٌ االدارة المدرسية  مفهومها واىدافها االدارة المدرسية  مفهومها واىدافها 2 8
 االختثاراخ ًظرٌ انماط االدارة المدرسية انماط االدارة المدرسية 2 9

 االختثاراخ ًظرٌ مهام ومسؤليات االدارة المدرسة مهام ومسؤليات االدارة المدرسة 2 10
 االختثاراخ ًظرٌ لمدير المدرسةالكفايات الالزمة  الكفايات الالزمة لمدير المدرسة 2 11
 االختثاراخ ًظرٌ مهمات مدير المدرسة مهمات مدير المدرسة 2 12

13 2 
المهارات الواجب توفرىا في مدير 

 المدرسة
المهارات الواجب توفرىا في مدير 

 االختثاراخ ًظرٌ المدرسة

 االختثاراخ ًظرٌ القيادة القيادة 2 14
 االختثاراخ ًظرٌ القيادةنظريات  نظريات القيادة 2 15
 االختثاراخ ًظرٌ االدارة الصفيةفي العملية التعليمية االدارة الصفيةفي العملية التعليمية 2 16
 االختثاراخ ًظرٌ تعريف التعليم الثانوي تعريف التعليم الثانوي 2 17
 االختثاراخ ًظرٌ اىداف المرحلة الثانوية اىداف المرحلة الثانوية 2 18
 االختثاراخ ًظرٌ تنظيم التعليم في المرحلة الثانوية تنظيم التعليم في المرحلة الثانوية 2 19

20 2 
المستحدثات التربوية في التعليم 

 الثانوي
المستحدثات التربوية في التعليم 

 االختثاراخ ًظرٌ الثانوي

 االختثاراخ ًظرٌ نظام المدارس الثانوية في العراق نظام المدارس الثانوية في العراق 2 21

22 2 
بعض تجارب دول العالم في التعليم 

 الثانوي
بعض تجارب دول العالم في التعليم 

 االختثاراخ ًظرٌ الثانوي

 االختثاراخ ًظرٌ صفات المدرس الثانوي  صفات المدرس الثانوي  2 23
 االختثاراخ ًظرٌ مفهوم االشراف التربوي مفهوم االشراف التربوي 2 24
 االختثاراخ ًظرٌ اىداف ووظائف االشراف التربوي اىداف ووظائف االشراف التربوي 2 25
 االختثاراخ ًظرٌ اسس االشراف التربوي  اسس االشراف التربوي  2 26
 االختثاراخ ًظرٌ انواع االشراف التربوي انواع االشراف التربوي 2 27
 االختثاراخ ًظرٌ االستبدادي االشراف التصحيحي, االشراف التصحيحي, االستبدادي 2 28
 االختثاراخ ًظرٌ االشراف الديمقراطي,والجماعي االشراف الديمقراطي,والجماعي 2 29
 االختثاراخ ًظرٌ تطور مفهوم االشراف ومميزاتو تطور مفهوم االشراف ومميزاتو 2 30

31 2 
اساليب االشراف :الفردية الصفية 

 الجماعية
الصفية اساليب االشراف :الفردية 

 االختثاراخ ًظرٌ الجماعية



  
 82الصفحح 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .72

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

 
  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .73

   

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .129
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .131
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .131
              215CGP  Growth Psychologyػٍُ ٔفظ ّٔٛ   

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .132

 اٌضب١ٔخ اٌفظً / اٌغٕخ .133

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .134

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .135

 أ٘ذاف اٌّمشس .136

 االختثاراخ ًظرٌ مواصفات اختيار المشرف مواصفات اختيار المشرف 2 32
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .74

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
  -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

   – 1ة 

 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خٌٕظش٠ااالخزجبساد 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خاالخزجبساد إٌظش٠
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

  -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .76

 ث١ٕخ اٌّمشس .75

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختثاراخ ًظرٌ مفردات علم نفس النمو مفردات علم نفس النمو 2 1

 االختثاراخ ًظرٌ مدخل الى علم نفس النمو مدخل الى علم نفس النمو 2 2
 االختثاراخ ًظرٌ تعريف علم نفس النمو واىدافو تعريف علم نفس النمو واىدافو 2 3
 االختثاراخ ًظرٌ اىمية دراسة النمو دراسة النمواىمية  2 4
 االختثاراخ ًظرٌ معنى النمو معنى النمو 2 5
 االختثاراخ ًظرٌ النمو والنضج والتطوير النمو والنضج والتطوير 2 6

7 2 
المبادئ والقوانين العامة للنمو 

 التطوير
المبادئ والقوانين العامة للنمو 

 االختثاراخ ًظرٌ التطوير

8 2 
المبادئ والقوانين العامة للنمو 

 التطوير
المبادئ والقوانين العامة للنمو 

 االختثاراخ ًظرٌ التطوير

 االختثاراخ ًظرٌ مراحل النمو مراحل النمو 2 9
 االختثاراخ ًظرٌ مظاىر النمو مظاىر النمو 2 10
 االختثاراخ ًظرٌ العوامل المؤثرة في النمو العوامل المؤثرة في النمو 2 11
 االختثاراخ ًظرٌ الوراثة الوراثة 2 12
 االختثاراخ ًظرٌ الغدد الغدد 2 13
 االختثاراخ ًظرٌ البيئة البيئة 2 14
 االختثاراخ ًظرٌ الغذاء الغذاء 2 15
 االختثاراخ ًظرٌ العوامل االخرى العوامل االخرى 2 16
 االختثاراخ ًظرٌ مرحلة الطفولة مرحلة الطفولة 2 17
 االختثاراخ ًظرٌ مرحلة المهد والرضاعة مرحلة المهد والرضاعة 2 18

19 2 
مطالب النمو في مرحلة الرضاعة 

 العظام
مطالب النمو في مرحلة الرضاعة 

 االختثاراخ ًظرٌ العظام

 االختثاراخ ًظرٌ مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة الطفولة المبكرة 2 20
 االختثاراخ ًظرٌ مرحلة الطفولة المتوسطة  مرحلة الطفولة المتوسطة  2 21
 االختثاراخ ًظرٌ مرحلة الطفولة المتاخرة مرحلة الطفولة المتاخرة 2 22

23 2 
دور المؤسسات االجتماعية التنشئة 

 االجتماعية للطفل
دور المؤسسات االجتماعية التنشئة 

 االختثاراخ ًظرٌ االجتماعية للطفل

 االختثاراخ ًظرٌ التنمية االجتماعية التنمية االجتماعية 2 24
 االختثاراخ ًظرٌ االسرة االسرة 2 25
 االختثاراخ ًظرٌ تأثيرة جماعة االقران  تأثيرة جماعة االقران  2 26
 االختثاراخ ًظرٌ المدرسة المدرسة 2 27
 االختثاراخ ًظرٌ تأثير وسائل االعالم في التنشئة تأثير وسائل االعالم في التنشئة 2 28
 االختثاراخ ًظرٌ مرحلة المراىقة المبكرة مرحلة المراىقة المبكرة 2 29
 االختثاراخ ًظرٌ مرحلة المراىقة المتوسطة والمتأخرة مرحلة المراىقة المتوسطة والمتأخرة 2 30
 االختثاراخ ًظرٌ بعض مشكالت المراىقة بعض مشكالت المراىقة 2 31
 االختثاراخ ًظرٌ مراجعة عامة بالمادة مراجعة عامة بالمادة 2 32
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    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 
  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .77

   

 

 

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .137
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .138
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .139
     Artificial Intelligence         320CAIروبء اططٕبػٟ

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .141

 ضبصخاٌ اٌفظً / اٌغٕخ .141

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .142

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .143

 أ٘ذاف اٌّمشس .144

 Introducing students to the basic concepts and techniques of Artificial Intelligence.  

 Learning AI by doing it, i.e. developing skills of using AI algorithms for solving practical problems.  

 To gain experience of doing independent study and research.  

Learn how to automate of intelligent behavior towards machine translation, 
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AI is a part of Computer Science and it applies the principles of CS such as 

data structures used in knowledge representation, the algorithms needed to 

apply that knowledge and the languages and programming techniques used 

in their implementation. 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .78

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 و١ف١خ رّض١ً اٌّؼٍِٛبد ِٕطم١ب ِٓ اعً ؽٍٙب ؽبعٛث١ب -1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ خٛاسص١ِبد اٌزوبء االططٕبػٟ -2أ

 ا٠غبد افضً اٌؾٍٛي ٚالظش٘ب ٌٍّغبٌخ -3أ
  

 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  رط٠ٛش اٌخٛاسص١ِبد اٌّغزخذِخ  – 1ة 

 -2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ؽش اٌطبٌجبد ٌزؼٍُ ٚرط٠ٛش اٌخٛاسص١ِبد اٌّٛعٛدح ثغ١خ ا٠غبد افضً اٌؾٍٛي -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟاٌىزت 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    
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 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

 اٌّغبئًٌؾً ثٛاعطخ ٌغخ اٌجشِغخ ف١غ١ٛاي ثشٌٚٛن لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ وزبثخ اٌجشاِظ  -1د

 ِؼشفخ طشق اٌجؾش ٌٍٛطٛي ٌٍؾً االِضً -2د

    و١ف١خ رّض١ً  اٌّغبٌخ ِٕطم١ب لجً ادخبٌٙب اٌٝ اٌؾبعجخ -3د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .79

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 

Prolog programming 

Language 

AI Introduction, 

Definition, scientific 

Goals of AI, 

Intelligent Agent. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

2 4 

Write a Program in 

Prolog Language 

AI Applications, 

Programming, 

Generic Techniques 

Development, 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

3 4 

Family Tree Logic, Syntax and 

Semantics, Predicates, 

Connectives, 

Constants, 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 4 
Family Tree Functions, Variables 

and Quantifiers. ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

5 4 
Family Tree Translating From 

English to First Order 

Logic (FOL). 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

6 4  Exam 1  ٌاالختثاراخ وػولًٍظر 

7 4 

Solving Problems in 

Prolog 

Translating From 

FOL to English, Logic 

Representation: Horn 

Clauses, Atomic 

Sentence, Literal, 

Clause. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

8 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Production Rule 

representations. ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

9 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Knowledge 

Representation in 

Natural Language. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

10 4 

Solving Problems in 

Prolog 
Equivalences and 

Rewrite Rules: 

Commutativity, 

Associativity 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

11 4 

Solving Problems in 

Prolog 

Negation, De 

Morgan's Laws, 

Contraposition and 

Other equivalences, 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

12 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Common Identities. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

13 4  Exam 2 ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

14 4 

Solving Problems in 

Prolog 
Unary Predicate: 

Converting Unary 

Predicates to Binary 

Predicates, 

Skolemization, 

Unification. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

15 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Conjunctive Normal 

Form (CNF). ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ عطلة نصف السنة  4 16

17 4 

Solving Problems in 

Prolog 

Conceptual Graph: 

Propositional Nodes, 

Negation Conceptual 

Graph, Universally 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .81

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
"Artificial Intelligence Structures 

and Strategies for Complex Problem 

Solving", George F. Luger, William 

A. Stubblefield, 3
rd

 ED., 1997. 

 

 

Quantifier 

Representation. 

18 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Conversion of 

Conceptual Graph 

into FOL (WFF). 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

19 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Conversion of 

Conceptual Graph 

into FOL (WFF). 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

20 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Generalization and 

Specification of 

Conceptual Graph. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

21 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Generalization and 

Specification of 

Conceptual Graph. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

22 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Semantic Networks, 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

23 4  Exam 1 ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

24 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Frames, Search 

Techniques: Depth 

First Search 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

25 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Breadth First Search. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

26 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Heuristic Search: Hill 

Climbing, Best First 

Search, A* Algorithm. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

27 4 

Solving Problems in 

Prolog 
Expert system (ES): 

Introduction, 

Architecture, ES's 

Applications, Machine 

Learning. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

28 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Control Strategy: 

Backward and 

Forward. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

29 4 Review Review  ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
30 4 Exam Exam2 ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

31 4  Solving 

Problem ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

32 4  Solving 

Problem 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ادلذكورة تفي بالغرض

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .81

   

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .145
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .146
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .147
    Computer Graphics         322CCGسعَٛ اٌؾبعجخ   

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .148

 اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .149

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .151

 55/9/8201 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .151

 أ٘ذاف اٌّمشس .152

 تعريف الرسوم بالحاسبة ومعالجة الصور المرسومة كوسيلة لتحسين عرض المعلومات المتولدة بالحاسبة للطالب بصورة واضحة

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .82
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 و١ف١خ اٌشعُ ثبٌؾبعجخ ثبعزخذاَ خٛاسص١ِبد ِؾذدح -1أ
 ِؼبٌغخ اٌظٛس ثبٌؾبعجخ -4أ
  

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ِؼبٌغخ اٌظٛس – 1ة 

  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  ؽش اٌطبٌجبد العزخذاَ ِؼبٌغخ اٌظٛس ثبٌؾبعجخ ٚاٌشعُ ثبعزخذاَ اٌؾبعجخ -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

 زخذاَ اٌؾبعجخعاٌشعُ ثب لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .83

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 

- Introduction to 

Computer 

Graphics. 
 

Introduction to 

Computer 

Graphics 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

2 4 
Drawing programs. 

-Plotting Point. 
 

Drawing 

Elementary 

Figure. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

3 4 

Bresenham`s 

Algorithm. And 

ready 

instructions 

 Bresenham`s 

Algorithm 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 4 
General 

Bresenham`s 

Algorithm. 

 General 

Bresenham`s 

Algorithm. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

5 4 
Circle Drawing. 

And ready 

instructions. 

Circle Drawing. 

 Circle General ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

6 4 
Circle General 

Bresenham`s 

Algorithm. 

Circle General 

Bresenham`s 

Algorithm 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

7 4 
Circle General 

Bresenham`s 

Algorithm 

Circle Drawing 

by Using Circle 

Equation 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

8 4 

Circle Drawing 

by Using Circle 

Equation. 
 

Two 

Dimensional 

Geometric 

Transformations 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

9 4 
Translation. And 

ready 

instructions. 

Rotation. 

Scaling ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

10 4 
Translation. And 

ready 

instructions. 

Reflection. 

Shearing ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

11 4 

Rotation. Matrix 

Representation 

of 

Transformations. 
 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ   4 12
13 4 Scaling. Rotation. ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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Scaling. 

14 4 
Reflection. 

 
Reflection. 

Shearing. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

15 4 

Shearing. Two 

Dimensional 

Viewing 

Transaction  

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

16 4 

Ready 

instructions to 

different shapes 
 

Clipping. 

Rectangular 

Clipping 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

17 4  Exam. ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

18 4 
 Half-year 

Break 
  

19 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Line Clipping. 

- Simple 

Visibility 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

20 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Find Intersection 

Points. 

Midpoint 

Subdivision 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

21 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Polygon 

Clipping 

Algorithm. 
 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

22 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical 

Aspect Ration. 

Graphics 

Primitive 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

23 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Normalization 

Device 

Coordinates 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

24 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Three 

Dimensional 

Transformations 
 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

25 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Rotation.  

Scaling. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

26 4 3D Models. 3D Models ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .84

 J.D Foley & A. Dametal , "Introduction to Computer -1 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

Graphic", Addison-Wesly,1993. 

2- D. Hearn & M.P. Baker," Computer Graphics ", 

2nd Ed., Prentice-Hall, 1994. 
3- I. Viola, J. Rigau & M. Sbert, “Introduction theory 

tools for Computer graphics", Morgan & Cbypool 

publishers, 2009. 

4-  B.E. Johnson," 3D Modeling and Animation 

",design, images& text copyrights©1976-2012. 

اساسيات الرسم بالحاسوب, لالستاذ الدكتور نضال العبادي, الطبعة االولى ,  -5

8102 . 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ادلذكرة تفي بالغرض

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .85

   

27 4 3D Models. 3D Modeling. ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

28 4 
3D Modeling 

Operations 
3D Modeling 

Operations. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

29 4 
3D Modeling 

Operations 
Usage of 3D 

Modeling 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

30 4 
3D Modeling 

Operations 

3D Models 

Features ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

31 4 
applications in 

3D models. 
The Process of 

3D Modeling ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

32 4 
applications in 

3D models. 
3D Models 

Creating Method 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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 ٌغٕخ لطبػ١خ
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .153
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .154
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

        Geometric Programmingٕ٘ذعخ ثشاِغ١بد    اعُ / سِض اٌّمشس .155

323CGEP 
 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .156

 اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .157

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .158

 55/9/5118 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .159

 أ٘ذاف اٌّمشس .161

To follow the essential software processes of specification, design, development, verification and 

validation, and management. 

 

 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .86

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 و١ف١خ رظ١ُّ ٚر١ٙئخ ِششٚع -1أ

 ِشاؽً اػذاد اٌّششٚع ٚأغبصٖ -2أ
  

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ِششٚع ِزىبًِأغبص  1ة 
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 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رشغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ رؼٍُ طشق رظ١ُّ اٌّشبس٠غ -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

 To follow the essential software processes of specification, design, development, verification -1د

and validation, and management. 
  



  
 98الصفحح 

 
  

 ث١ٕخ اٌّمشس .87

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 االختثاراخ ًظرٌ Computer software وحسب الفقرات المذكورة

2 2 
مشروع التعرف على مراحل تصميم 

 وحسب الفقرات المذكورة

Software engineering  

technique ٌاالختثاراخ ًظر 

3 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Solving problems ٌاالختثاراخ ًظر 

4 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Introduction to S-E ٌاالختثاراخ ًظر 

5 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Application ٌاالختثاراخ ًظر 

6 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Crisis an horizon ٌاالختثاراخ ًظر 

7 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

Attribute of good 

software ٌاالختثاراخ ًظر 

8 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Management activities ٌاالختثاراخ ًظر 

9 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Project planning ٌاالختثاراخ ًظر 

10 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 المذكورةوحسب الفقرات 
Project scheduling ٌاالختثاراخ ًظر 

11 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

Risk management 

 االختثاراخ ًظرٌ 

12 2 

التعرف على مراحل تصميم مشروع 
 وحسب الفقرات المذكورة

Functional and non-

functional 

requirements 

 
 االختثاراخ ًظرٌ

13 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

User requirements 

 االختثاراخ ًظرٌ 

14 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

System requirements 

 االختثاراخ ًظرٌ 

15 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

Interface specification 

 االختثاراخ ًظرٌ 

16 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

The software 

requirements 

document 
 االختثاراخ ًظرٌ

17 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

Feasibility study 

 االختثاراخ ًظرٌ 

18 2 

تصميم مشروع التعرف على مراحل 
 وحسب الفقرات المذكورة

Requirements 

elicitation and 

analysis 

 

 االختثاراخ ًظرٌ

19 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

Requirements 

validation 

 
 االختثاراخ ًظرٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .88

  Ian Sommerville   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

Software Engineering, 7
th

 edition , 2004 

 

 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

20 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

Requirements 

management 

 
 االختثاراخ ًظرٌ

21 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Context models ٌاالختثاراخ ًظر 

22 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Behavioural models ٌاالختثاراخ ًظر 

23 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 المذكورة وحسب الفقرات
Data models ٌاالختثاراخ ًظر 

24 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Object models ٌاالختثاراخ ًظر 

25 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Structured models ٌاالختثاراخ ًظر 

26 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 الفقرات المذكورةوحسب 

Architectural design 

decisions ٌاالختثاراخ ًظر 

27 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
System organization ٌاالختثاراخ ًظر 

28 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

Modular 

decomposition styles ٌاالختثاراخ ًظر 

29 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Control styles ٌاالختثاراخ ًظر 

30 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Case study ٌاالختثاراخ ًظر 

31 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Case study ٌاالختثاراخ ًظر 

32 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة
Examination ٌاالختثاراخ ًظر 
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .89

 ٌغٕخ لطبػ١خ  

 

 

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .162
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .163
    Computer Architecture   321CCAِؼّبس٠خ  اٌؾبعجخ 

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .164

 اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .165

 96 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .166

 55/9/5118 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .167

 أ٘ذاف اٌّمشس .168

 دراسة معمارٌة الحاسوب

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .91

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 اٌزؼشف ػٍٝ ِؼّبس٠خ اٌؾبعجخ -1أ
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  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

   ال رٛعذ – 1ة 

 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ؽش اٌطبٌجبد ػٍٝ فُٙ ِؼّبس٠خ اٌؾبعجخ ٚرشو١جٙب ٚػٍّٙب -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

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

    الرٛعذ -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .91

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 3 

Classification of 

Computer architecture; 

Von Neumann 

Machines 

Classification of 

Computer architecture; 

Von Neumann 

Machines 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

2 3 
Memory system 

architecture Address modes ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

3 3 
Memory device 

characteristics 

Instruction codes,  

Computer register,  

Instruction formats  

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 3 RAM unit components Common bus system ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

5 3 RAM organization 
Timing and Control:  

Hardwired &  

Microprogrammed 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

6 3 Semiconductors RAM s 
Von Neumann  

Machine Cycle 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

7 3 RAM design Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

8 3 Cache design 
Central Processing  

Unit; General register  

Organization 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

9 3 
Principles of locality of 

reference 

RISC & CISC;  

Overlapped register  

windows 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

10 3 
Structure of cache 

memory 

RISC & CISC;  

Overlapped register  

windows 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

11 3 
Basic operation of 

cache 

RISC & CISC;  

Overlapped register  

windows 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

12 3 Performance of cache 
Associative memory 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ 

13 3 Mapping function Mapping function ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

14 3 
Examples;  

Replacement 

algorithms    

Examples;  

Replacement 

algorithms    
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

15 3 Write Policies Write Policies ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

   عطمة نصف السنة عطمة نصف السنة 3 16

17 3 
Virtual Memory; 

Translation look aside 

buffer 

Virtual Memory; 

Translation look aside 

buffer 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

18 3 
Page replacement 

Policies 
Page replacement 

Policies ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

19 3 

Segmentation 

technique; 

Segmentation with 

Paging 

Segmentation 

technique; 

Segmentation with 

Paging 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .92

 ”,M. Morris Mano, “computer System Architecture   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
University of California, Prentice Hall, 3rd Ed., 1993. 
1- schaum's series, "Computer Architecture", Nicholas 
Carter, 2001. 
2- John P. Hays, ”Computer Architecture and 

Organization , “University of Michigan, McGraw Hill, 2nd 

Ed., 1988. 

4-Computer Orgaganization and Architecture, 8 
th 

edition by William Stalling. 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

20 3 
 Input Output System;1- 

Programmed IO. 2- 

Direct Memory Access 

 Input Output System;1- 

Programmed IO. 2- 

Direct Memory Access 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

21 3 
DMA controller; Types 

of DMA; DMA transfer 
DMA controller; Types 

of DMA; DMA transfer ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

22 3 
CPU structure; Register 

organization 
CPU structure; Register 

organization ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

23 3 
Control Unit; 

Hardwired CU; Micro 

programmed CU 

Control Unit; 
Hardwired CU; Micro 

programmed CU 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

24 3 
Von Neumann Machine 

Cycle 
Von Neumann Machine 

Cycle ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

25 3 

Central Processing 

Unit; Single bus 

Organization;  

Multi Bus Organization 

Central Processing 

Unit; Single bus 

Organization;  

Multi Bus Organization 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

26 3 
Execution of a 

complete Instruction; 

Examples 

Execution of a 

complete Instruction; 

Examples 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

27 3 Branching Branching ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

28 3 

Types of 

Microinstructions; 

Horizontal 

microinstructions; 

 Vertical 

microinstructions 

Types of 

Microinstructions; 

Horizontal 

microinstructions; 

 Vertical 

microinstructions 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

29 3 
Pipelining; Cycle time 

of Pipelining Process; 

Pipeline latency 

Pipelining; Cycle time 

of Pipelining Process; 

Pipeline latency 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

30 3 
Introduction to Pentium 

architecture 
Introduction to Pentium 

architecture ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

31 3 
Pentium register 

organization   
Pentium register 

organization   ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

32 3 Pipelining in Pentium Pipelining in Pentium ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .93

   

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .169
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .171
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .171
 Compiler                                  319CCO   ِزشعّبد  

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .172

 اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .173

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .174

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .175
28/9/2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .176

تعريف الطالب بالمراحل االساسية الستة لممترجم وكيفية عمل كل مرحمة لموصول الى فهم كيفية تحويل 
source code .الى برنامج مفهوم لمحاسوب 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .94

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ِشاؽً رشعّخ اٌجشٔبِظ ثبٌؾبعجخ -1أ
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  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  ال رٛعذ - ة

 -2ة 

  - 3ة

     -4ة
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌطبٌجبد ػٍٝ وزبثخ ِزشعُ خبص ثٙٓرشغ١غ  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

 رط٠ٛش اٌّزشعُ ٚفّٙٗ  -1د

  -2د

  -3د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .95

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Introduction to 

compiler ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

2 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Compiler and 

interpreter ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

3 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Compiler stage 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Programming 

language ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

5 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Context free grammar 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

6 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Regular expression 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

7 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Lexical analyzer 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

8 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Design of lexical  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

9 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Parser 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

10 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Exam  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

11 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Intermediate code 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

12 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Code optimization 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

13 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Code generation table 

management ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

14 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Examples  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

15 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Left most derivation 
 االختثاراخ وػولًٍظرٌ 

16 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Exam  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

   عطلة نصف السنة  4 17

18 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Right most derivation 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

19 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 
Ambiguous 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .96

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
Compiler principles and tools, by V. Alto 

 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

language 

20 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Parsing techniques 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

21 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Bottom-up parsing 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

22 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Shift reduce 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

23 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Operator precedence 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

24 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Examples 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

25 4  Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

26 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Top-down parsing 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

27 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Problems with top-

down parsing ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

28 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Left recursion 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

29 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Left factoring 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

30 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Back tracking 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

31 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Recursive descent 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

32 4 
Design Compiler 

Stage  by using c ++ 

language 

Predicative LL(1) 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .97

   

 

 

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ
 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .177

 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .178
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .179
 Virtual Programming             326CVP ثشِغخ ِشئ١خ   

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .181

 اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .181

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .182

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .183
28/9/2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .184

 دراسة ادلفاىيم االساسية للربجمة ادلرئية والتعرف على اساسيات عمل برجمة الكائنات ادلوجهة باألحداث وكيفية التعامل مع تصميم

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .98

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 ثبعزخذاَ اٌٍغخ اٌّشئ١خوزبثخ ثشاِظ  -1أ
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  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 visual Basicرؼ١ٍُ ٌغخ   – 1ة 
  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اعزخذاَ ٘زٖ اٌٍغخؽش اٌطبٌجبد ػٍٝ  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

 visual Basicوزبثخ ثشاِظ ثبعزخذاَ ٌغخ  -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .99

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 
 واجهات لغة الفجول بيسك خمترب الربجمة ادلرئية شرح الواجهات

Basic Components  of  

VB  Windows            
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

2 4 
خمترب الربجمة ادلرئية توضيح عمل 

 Formاالدوات على 

 Toolboxصندوق االدوات  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

3 4 
خمترب الربجمة ادلرئية توضيح عمل 

 Formاالدوات على 

 Variablesادلتغريات  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 4 

 تطبق برجمي للدوال اجلاىزة والدوال
 اخلاصة

الدوال اجلاىزة والدوال اخلاصة 
بادلتغريات احلرفية             

Library function & 

String function 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

5 4 
تطبيق برجمي للدوال باستخدام عبارة 

Input Box 

 Branchingمجل التفرع  

Statements 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

6 4 
  .…Ifتصميم برامج جلمل التفرع 

Then …. Else 

 Loopingمجل التكرار 

Statements 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

7 4 
 …تصميم برامج جلمل التكرار 

For… Next Do … Loop 

  Controlادوات التحكم  

Tools 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

8 4 

تصميم برامج جلمل التكرار االخرى 
Case  ...Select  الدوال اجلاىزة

...  Choose ...lfجلمل التفرع 
Switch 

 Optionالتعامل مع ادوات التحكم 

button ،Check Box    
Combo Box  ،List Box  ،

Frame 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

9 4 
تصميم برامج ألدوات التحكم 

 وصندوق القوائم والصندوق ادلزدوج
االدوات ادلشغل ، ادلوجو، قائمة 

 Directory and ادللفات 

Files 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

10 4 
تصميم برامج للتعرف على ادوات 
ادلشغل وادلوجو وادللف واستخدام 

 االشكال وصندوق الصورة

، Shapes Controlاالشكال 
  Massageصندوق الصورة 

Box اكتشاف االخطاء وتصحيحها 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

11 4 
تصميم برامج لالستخدام االشكال 
 وبعض تطبيقات صندوق الرسائل

تعريفها ،  Arraysادلصفوفات 
انواعها ، ذات البعد الواحد ، ادلصفوفة 

 احلركية ، مالحظات عامة .
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

12 4 

تطبق وحل بعض الربجميات حول 
 ادلواضيع السابقة

ادلصفوفة ذات البعدين 
Dimensional array -  

Tow   ادلصفوفة ادلتداخلة ، ادلصفوفة
 ادلتسلسلة

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

13 4 
تصميم برامج حول ادلصفوفات ذات 

 البعد الواحد واحلركية
 Bubble andترتيب ادلصفوفة ، 

Selection Sort ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

14 4 
ادلصفوفات ذات تصميم برامج حول 

 البعدين وتطبيقاهتا الربجمية
 Sequentialالبحث بادلصفوفة 

and Binary Search ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

15 4 
تصميم برامج لرتتيب ادلصفوفة والبحث 

 فيها
 Collectionsالتجمعات 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

16 4 
تصميم برامج الستخدام التجمعات 

 التحكموانشاء برامج دلصفوفات 
 Controlمصفوفة التحكم 

Array ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

17 4 
مع الصيغ  تصميم برامج للتعامل
 لعرض (  ادلتعددة ) االخفاء وا

الصيغ ادلتعددة وقوائم االختيار 
Multi Form and Menus ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .111

 ,Visual Basic 2005 How to program by Deitel   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

2006 

1) Programming Microsoft Visual Basic 
2005, by Francesco Balena,2006  

18 4 
تصميم برامج لقوائم االختيار 

 واستخدام الصيغ ادلتعددة
الصيغ ادلتعددة ) حتميل، عرض واخفاء 
الصيغ( والسيطرة على صيغة من داخل 

 صيغة
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

19 4 
تطبيق قوائم االختيار والقوائم السريعة 

 لالختيارات
تصميم قوائم االختيار )حمرر القوائم 

The Menu Editor  القوائم ،
 ( Sub Menusاجلزئية 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

20 4 
 -Popقوائم االختيارات السريعة  تصميم برامج شاملة دلا سبق

Up Menu (Creating and 

Using ) 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

21 4 
 Theشاشات ادلخاطبة ادلشرتكة ) تنفيذ برامج لصناديق ادلخاطبة

Common Dialogs 

Control  ) 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

22 4 
تصميم برامج الستخدام مجيع 

 االيعازات السابقة
االجراءات وادلوديالت 
Procedures and 

Modules 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

23 4 
االجراء اجلزئي والدوال  تصميم برامج لإلجراءات اجلزئية

Subroutines and 

functions 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

24 4 
مترير ادلتغريات لإلجراءات والدوال  تصميم برامج للدوال

Argument- Passing 
Mechanisms 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

25 4 
تصميم برنامج لتطبيق الرسومات 

 االشكال واخلطوط
الرسومات وادوات التحكم هبا 
Graphics controls ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

26 4 

تصميم برنامج إلدارة ادللفات وتطبيق 
 بعض الدوال

 Coordinateاحداثيات النظام 

Systems                      طرق
رسم االشكال واخلطوط 

Graphics methods for        
Drawing Lines and 

shapes 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

27 4 
وادللفات التسلسلية  Filesادللفات  انشاء ادللفات التسلسلية وبعض الدوال

Sequential files 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

28 4 
التعامل مع قواعد توضيح واجهات 

 البيانات
 name  ،Kill  ،Dirدالة 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ ب ادللفات التسلسليةوترتي

29 4 
تصميم برنامج قواعد البيانات عن 

 طريق منظم البيانات
اداة   Bast Dataقواعد البيانات

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ حتكمها وتعريفها

30 4 

التحكم تصميم برامج الستخدام اداة 
 بالبيانات وجماميع القيود

منظم قواعد البيانات ادلرئي وتصميم 
 Creatingقاعدة بيانات جديدة 

DB Using the Visual 

Data Manager 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

31 4 
استخدام برامج لربط االستفسارات مع 

 SQLقواعد البيانات بلغة 

 وانواع الربط   SQLلغة االستفسار 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

32 4 
تصميم برامج لبناء استفسارات 
 باستخدام منظم قواعد البيانات

 (adoربط قواعد بيانات بواسطِة)

 Using SQLاستخدام مجل 

Statements ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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2) Microsoft Visual Basic 2005 Step by Step 
by Michuel Alvarson  

 

3) Visual Basic step by step 

            1008الربجمة بالغة فيجول بيسك ، سعد عبد العزيز العاين ،  -3

                             بالربجمة اعداد  مصطفى حبيبادلرجع الشامل   -4      

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

1) http://www.khayma.com/learnvb/vb2.ht

m 

 
 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .111

   

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .185
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .186
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 325CTM  Methods of Teachingِٕب٘ظ ٚطشق رذس٠ظ  اعُ / سِض اٌّمشس .187
& Curricula                                                     

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .188

 اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .189

http://www.khayma.com/learnvb/vb2.htm
http://www.khayma.com/learnvb/vb2.htm
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 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .191

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .191
28/9/2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .192

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .112

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 

 
 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

   – 1ة 

 -2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ

 
 طشائك اٌزم١١ُ    
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 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

  -1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .113

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ مفهوم العلم والتكنولوجيا فهم المفردات المذكورة  1

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ مفهوم العلم والتكنولوجيا فهم المفردات المذكورة  2

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ مفاىيم اساسية في المنهد فهم المفردات المذكورة  3

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ اسس بناء المنهج الدراسي فهم المفردات المذكورة  4

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ اسس بناء المنهج الدراسي فهم المفردات المذكورة  5

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ انواع المناىج الدراسية فهم المفردات المذكورة  6

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ انواع المناىج الدراسية فهم المفردات المذكورة  7

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ انواع المناىج الدراسية فهم المفردات المذكورة  8

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ انواع المناىج الدراسية فهم المفردات المذكورة  9

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ عناصر المنهج الدراسي فهم المفردات المذكورة  10

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ عناصر المنهج الدراسي فهم المفردات المذكورة  11

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ عناصر المنهج الدراسي فهم المفردات المذكورة  12

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ المنهج الدراسيعناصر  فهم المفردات المذكورة  13

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ المحتوى والخبرات التعليمية فهم المفردات المذكورة  14

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ المحتوى والخبرات التعليمية فهم المفردات المذكورة  15

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ المحتوى والخبرات التعليمية فهم المفردات المذكورة  16

17  
طرائق التدريس والتقنيات  فهم المفردات المذكورة

 التعليمية
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

18  
طرائق التدريس والتقنيات  فهم المفردات المذكورة

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التعليمية

19  
طرائق التدريس والتقنيات  فهم المفردات المذكورة

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التعليمية

20  
طرائق التدريس والتقنيات  فهم المفردات المذكورة

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التعليمية

21  
طرائق التدريس والتقنيات  فهم المفردات المذكورة

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التعليمية

22  
طرائق التدريس والتقنيات  فهم المفردات المذكورة

 التعليمية
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

23  
طرائق التدريس والتقنيات  فهم المفردات المذكورة

 التعليمية
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍطرائق التدريس والتقنيات  فهم المفردات المذكورة  24
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .114

واخرون، المناهج هاشم السامرائي  -   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
9111الدراسية،   

رؤوف العاني، اتجاهات حديثة في  -
9191تدريس العموم،   

فكري حسن الريان، المناهج الدراسية -  
يعقوب نشواني، الجديد في تدريس العموم -  
مجدي ابراهيم، تدريس الرياضيات في  -

 مرحمة ما قبل التعميم الجامعي
نضمة الحكيم، تدريس الرياضيات. -  
عبدالحميد الصفار، اصول تدريس الرياضيات-  

 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .115

 ٌغٕخ لطبػ١خ  

 التعليمية

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التقويم فهم المفردات المذكورة  25

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التقويم المذكورةفهم المفردات   26

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ الكتاب المدرسي فهم المفردات المذكورة  27

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ الكتاب المدرسي فهم المفردات المذكورة  28

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التخطيط في التدريس فهم المفردات المذكورة  29

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التخطيط في التدريس المذكورةفهم المفردات   30

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التخطيط في التدريس فهم المفردات المذكورة  31

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التخطيط في التدريس فهم المفردات المذكورة  32
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 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .193
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .194
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 & 324CCPH    Consulting               اسشبد ٚطؾخ ٔفغ١خ اعُ / سِض اٌّمشس .195
Psychological Health                 

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .196

 اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .197

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .198

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .199
28/9/2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .211

 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .116

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
  -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

   – 1ة 

 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
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 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ت ٚاٌّالصَ اٌىز

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .117

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
االرشاد ,نشأة االرشاد ,معنى 

 وتطوير االرشاد ,اىدافو ومبادئو
االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة 
 االختثاراخ ًظرٌ وتطوير االرشاد ,اىدافو ومبادئو

2 2 
االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة 

 وتطوير االرشاد ,اىدافو ومبادئو

االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة 
 وتطوير االرشاد ,اىدافو ومبادئو

 االختثاراخ ًظرٌ

3 2 
االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة 

 وتطوير االرشاد ,اىدافو ومبادئو

االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة 
 وتطوير االرشاد ,اىدافو ومبادئو

 االختثاراخ ًظرٌ

 االختثاراخ ًظرٌ العالقة بين االرشاد والعلوم االخرى العالقة بين االرشاد والعلوم االخرى 2 4

5 2 
االرشاد ,الطرق مجاالت 

 االرشادية
مجاالت االرشاد ,الطرق 

 االختثاراخ ًظرٌ االرشادية

 االختثاراخ ًظرٌ اسس االرشاد العامة اسس االرشاد العامة 2 6
 االختثاراخ ًظرٌ اسس االرشاد العامة اسس االرشاد العامة 2 7
 االختثاراخ ًظرٌ االسس الفلسفية واالجتماعية االسس الفلسفية واالجتماعية 2 8
 االختثاراخ ًظرٌ االسس الخلقية , الدينية االسس الخلقية , الدينية 2 9

 االختثاراخ ًظرٌ االسس النفسية االسس النفسية 2 10

11 2 
نظريات االرشاد ,نظرية التحليل 

 النفسي,السلوكية
نظريات االرشاد ,نظرية التحليل 

 االختثاراخ ًظرٌ النفسي,السلوكية

 االختثاراخ ًظرٌ النظريات الوجودية واالنسانية النظريات الوجودية واالنسانية 2 12
 االختثاراخ ًظرٌ المعلومات اللالزمة لالرشاد المعلومات اللالزمة لالرشاد 2 13
 االختثاراخ ًظرٌ انواع جمع المعلومات انواع جمع المعلومات 2 14

15 2 
االرشاد والتوجيو المدرسي المرشد 

 واعداده وظائفو
االرشاد والتوجيو المدرسي المرشد 

 االختثاراخ ًظرٌ وظائفو واعداده

 االختثاراخ ًظرٌ المرشد التربوي وظائفو المرشد التربوي وظائفو 2 16

17 2 
مجال االباء والمعلمين /الحاجة الى 

 برامج االرشاد في المدرسة
مجال االباء والمعلمين /الحاجة الى 

 االختثاراخ ًظرٌ المدرسةبرامج االرشاد في 

18 2 

معنى الصحة النفسية وعالقتها 
,اىداف الشخص السوي والالسوي 

 ,مالمح السلوك السري االسري

معنى الصحة النفسية وعالقتها 
,اىداف الشخص السوي والالسوي 

 ,مالمح السلوك السري االسري
 االختثاراخ ًظرٌ

19 2 
االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة 

 االرشاد ,اىدافو ومبادئووتطوير 
 االختثاراخ ًظرٌ االزمات النفسية,اسبابها ومصادرىا

20 2 
االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة 

 وتطوير االرشاد ,اىدافو ومبادئو
 االختثاراخ ًظرٌ االزمات النفسية,اسبابها ومصادرىا

21 2 
االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة 

 وتطوير االرشاد ,اىدافو ومبادئو
 االختثاراخ ًظرٌ الميكانزمات الدفاعية

 االختثاراخ ًظرٌ الميكانزمات الدفاعية العالقة بين االرشاد والعلوم االخرى 2 22

23 2 
مجاالت االرشاد ,الطرق 

 االرشادية
 الميكانزمات الدفاعية

 االختثاراخ ًظرٌ

 االختثاراخ ًظرٌ الميكانزمات الدفاعية اسس االرشاد العامة 2 24

 اسس االرشاد العامة 2 25
التوافق , انواع التوافق ,خصائص 

 االختثاراخ ًظرٌ الشخص الموافق
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .118

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

 
  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .119

   

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .211
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .212
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 االسس الفلسفية واالجتماعية 2 26
التوافق , انواع التوافق ,خصائص 

 االختثاراخ ًظرٌ الشخص الموافق

معنى الصحة النفسيية /الصحة  االسس الخلقية , الدينية 2 27
 االختثاراخ ًظرٌ النفسية والشذوذ

 االسس النفسية 2 28
الحياة عملية توافق , الحاجات 

 االختثاراخ ًظرٌ والتوافق,الطفل وتوافقو

29 2 
نظريات االرشاد ,نظرية التحليل 

 االختثاراخ ًظرٌ مشكالت التوافق النفسي,السلوكية

 النظريات الوجودية واالنسانية 2 30
العوامل الديناميكية في عملية 

 االختثاراخ ًظرٌ التوافق,مؤشرات توافق الشخصية

 المعلومات اللالزمة لالرشاد 2 31
اساليب التوافق,التوافق السوي 

 االختثاراخ ًظرٌ والالسوي

الفرق بين المرض النفسي والمرض  انواع جمع المعلومات 2 32
 االختثاراخ ًظرٌ العقلي
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        429CMM           Multimedia          اٌٛعبئظ اٌّزؼذدح اعُ / سِض اٌّمشس .213
  

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .214

 اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .215

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .216

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .217
28/9/2118 

 اٌّمشس أ٘ذاف .218

To learning how different types of media such as text, image, audio, and video 

processing and manupluations. 

 

 

 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .111

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 و١ف١خ ِؼبٌغخ اٌظٛسح ٚاٌظٛد ٚإٌض -1أ

 
 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 رؾ١ًٍ اٌظٛد ٚاٌظٛسح – 1ة 

 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِؼبٌغخ أٛاع اٌظٛسح ٚاٌظٛد ٚإٌض ثبعزخذاَ اٌؾبعجخرؼٍُ  -1ط

 
 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

 اٌؾبعجخ ِؼبٌغخ أٛاع اٌظٛسح ٚاٌظٛد ٚإٌض ثبعزخذاَ -1د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .111

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 
Introduction to 

PHOTOSHOP 

Introduction to 

Multimedia  

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

2 4 
Functions in 

Photoshop Media Basics ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

3 4 
Read Images from 

files Image representation ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

4 4 Image enhancement Image formation ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
5 4 Image enhancement Image smoothing ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
6 4 Audio format Audio formats ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
7 4 Audio format Audio waves ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

8 4 Data compression Introduction to Data 

compression ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

9 4 Data compression RLE algorithm ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

10 4 Data compression Need for compression 

in Multimedia ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

11 4 Examination Examination ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

12 4 Huffman algorithm 
Image compression 

fundamentals and 

Standards 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

13 4 Huffman algorithm Audio compression ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
14 4 Shannon Algorithm Video compression ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

15 4 RLE algorithm Multimedia System 

Architecture ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

16 4 Examination Examination ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
17 4 

 تطثُك

18 4 
19 4 
20 4 
21 4 
22 4 
23 4 
24 4 RLE algorithm  Multimedia OS ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

25 4 Multimedia project 
Multimedia 

communication 

Systems 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

26 4 Multimedia project Multimedia Database 

Systems ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

27 4 Multimedia project Multimedia Database 

Systems ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

28 4 Multimedia project Synchronization ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

29 4 Multimedia project Application 

architecture ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

30 4 Multimedia project Future Directions ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
31 4 Multimedia project Future Directions ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .112

 Fundamentals of Multimedia   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

Ze-Nian Li & Mark S. Drew,  Pearson 

Education, 2004  

 

Multimedia BASICS 

Susanne Weixel & Jennifer Fulton, 2
nd

 

Edition, 2010 

   

Data compression the complete reference 

David Salmon, 3ed edition, 2001 

 

 
 نفس ادلذكورة اعاله )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة ـ اٌّشاعغ 

.... 
 اليوتيوب

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .113

   

 

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .219
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .211
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .211
              431COS            Operation Systemٔظُ رشغ١ً  

 عٕخ وبٍِخ اٌؾضٛس اٌّزبؽخأشىبي  .212

32 4 Examination Examination ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .213

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .214

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .215
28/9/2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .216

The following syllabus is designed to introduce students to the concepts of operating systems. 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .114

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ٔظبَ اٌزشغ١ً ٌٍؾبعجخ -1أ

 

  

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 رط٠ٛش ٔظبَ اٌزشغ١ً – 1ة 

 -2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؾش ػٍٝ فُٙ ٚرط٠ٛش أظّخ اٌزشغ١ً -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ
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 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

 رط٠ٛش أظّخ اٌزشغ١ً ٌٍؾبعجخ -1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .115

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 
Assembling Computer 

parts Introduction ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

2 4 
Assembling Computer 

parts Introduction ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

3 4 
Implementing system 

calls 
Operating System 

Structures ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

4 4 System debugging Operating System 

Structures ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

5 4 Process scheduling Processes ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
6 4 IPC systems Processes ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
7 4 Windows XP threads Threads ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
8 4 Linux threads Threads ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
9 4 Scheduling algorithms CPU Scheduling  ٌاالختثاراخ وػولًٍظر 

10 4 Evaluation algorithm CPU Scheduling ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

11 4 Semaphores Process 

Synchronization ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

12 4 
Synchronization 

examples 
Process 

Synchronization ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

13 4 Handling deadlock Deadlocks ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
14 4 Handling deadlock Deadlocks ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
15 4 Handling deadlock Deadlocks ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
16 4 Paging  Main Memory ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
17 4 

 تطثُك

18 4 
19 4 
20 4 
21 4 
22 4 
23 4     

24 4 
Segmentation  

 Main Memory ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

25 4 
Page replacement 

algorithms Virtual Memory ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

26 4 
Examples  

 Virtual Memory ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

27 4 
Examples  

 Virtual Memory ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

28 4 
Access methods 

 
File-System 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ 

29 4 Disk scheduling  Mass-Storage 

Structure ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

30 4 Access control Protection ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
31 4 Example: windows Security ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
32 4 Examination Examination ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .116

Operating system concepts 8   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
th

 edition 

Abraham Silberschatz, New Haven, CT, 2008 

Peter Baer Galvin, Burlington, MA, 2008 

Greg Gagne, Salt Lake City, UT, 2008 

 

 
 ادلذكورة اعالهنفس  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .117

   

 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .217
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .218
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .219
         428CSoC     Security of Computerا١ِٕخ  اٌؾبعٛة 

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .221

 اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .221

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .222

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .223
28/9/2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .224



الصفحح   

129 
 

  

TO explain the principle of data security and the encryption and 

decryption method 

 

 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .118

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 ِؼشفخ طشق اٌزشف١ش ٚفه اٌشفشح -1أ

 

 
   

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 عذ٠ذح ٌٍزشف١ش ٚفه اٌشفشحاوزشبف طشق  – 1ة 
  

  

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اوزشبف طشق عذ٠ذح ٌٍزشف١ش ِغ فه اٌشفشح -1ط

 
 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌؼٍّٟاٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اعزخذاَ طشق عذ٠ذح ٌٍزشف١ش ِغ فه اٌشفشح -1د

 

  -2د

  -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .119

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 
Implementation of 

algorithm 

 Introduction. 

Attacks, Security and 

Mechanisms. 

 

 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

2 4 
Implementation of 

algorithm 

 A model for network 

Security. Network Access 

Security Model. 
  

 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

3 4 

Implementation of 

algorithm 

2.1 
Cryptography Classification 

2.2 Classical 

Encryption techniques 
(Symmetric Cipher Model) 

   : 

 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 4 
Implementation of 

algorithm 
 2.2.1 Substitution 
Techniques ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

5 4 
Implementation of 

algorithm 

1- 

Caesar Cipher. 

2- 
Monoalphabetic  

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

6 4 

Implementation of 

algorithm 

3- 

Playfair Cipher. 
4- 

Hill Cipher. 

5- 
Polyalphabet 

Cipher. 

 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

7 4 
Implementation of 

algorithm 

Transposition Techniques. 
             1- Rail fence 

Cipher. 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

8 4 
Implementation of 

algorithm 

2- Matrix transposition 

Cipher. 

  3-Code 
Book. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

9 4 
Implementation of 

algorithm 

Modern Encryption 

Techniques 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ 

10 4 
Implementation of 

algorithm 

exam 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ 

11 4 
Implementation of 

algorithm 

3.1 Simplified Data 

Encryption Standard (DES) 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

12 4 
Implementation of 

algorithm 

d) Block Cipher Principle. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ 

13 4 
Implementation of 

algorithm 

Public key 

Cryptography1Introduction. 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

14 4 
Implementation of 

algorithm 

Principle of Public Key 

Encryption. 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

15 4 
Implementation of 

algorithm 

 Symmetric Versus Public 

Key Encryption. 

 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

16 4 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطبيق 

17 4 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطبيق 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .121

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

Computing security 
 اعالهنفس ادلذكورة  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .121

   

18 4 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطبيق 

19 4 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطبيق 

20 4 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطبيق 

21 4 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطبيق 

22 4 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطبيق 

23 4 
Implementation of 

algorithm 
EXAM ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

24 4 
Implementation of 

algorithm 
Application of Public-Key 
Encryption. ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

25 4 
Implementation of 

algorithm 

RSA Algorithm. 

Simple RSA Implementation 

examples. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

26 4 
Implementation of 

algorithm 
Application of Public-Key 
Encryption. ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

27 4 
Implementation of 

algorithm 

RSA Algorithm. 

Simple RSA Implementation 
examples. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

28 4 
Implementation of 

algorithm 
Security of RSA. ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

29 4 
Implementation of 

algorithm 

Message Authentication. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ 

30 4 
Implementation of 

algorithm 
EXAM ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

31 4 
Implementation of 

algorithm 
Information hiding  ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

32 4 
Implementation of 

algorithm 
watermarking ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .225
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .226
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

   427CCNe     Computer Networksاٌؾبعٛة    شجىبد اعُ / سِض اٌّمشس .227
  

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .228

 اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .229

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .231

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .231
28/9/2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .232

 دراسة شبكات الحاسوب

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .122

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 ِؼشفخ أٛاع شجىبد سثظ اٌؾبعٛة -1أ

  

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 رؼٍه سثظ اٌؾٛاع١ت ثشجىخ ٚثشِغزٙب  

 
     

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
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 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رشغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ سثظ اٌؾٛاع١ت وشجىخ  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ

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

 سثظ اٌؾٛاع١ت -1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .123

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 
Communication 

systems theory 
Communication 

systems theory ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

2 4 
Properties of a 

communication 

system 

Properties of a 

communication 

system 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

3 4 
Network types & 

topologies 
Network types & 

topologies 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

4 4 
The ISO reference 

model 
The ISO reference 

model ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

5 4 Local Area Networks Local Area Networks ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

6 4 
Case studies (Project 

802,Ethernet, token 

bus & token ring) 

Case studies (Project 

802,Ethernet, token 

bus & token ring) 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

7 4 
Networking and 

Internetworking 

devices 

Networking and 

Internetworking 

devices 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

8 4 TCP/IP model TCP/IP model ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

9 4 

Properties of signals: 

Digital transmission 

& Analog 

transmission 

Properties of signals: 

Digital transmission 

& Analog 

transmission 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

10 4 
Analog services & 

Digital Services 
Analog services & 

Digital Services ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

11 4 

Integrated Services 

digital Network 

(ISDN); Integrated 

Digital Network 

(IDN) 

Integrated Services 

digital Network 

(ISDN); Integrated 

Digital Network 

(IDN) 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

12 4 Transmission media: Transmission media: ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

13 4 
Guided media: 

Unguided Media 

Guided media: 

Unguided Media 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

14 4 
Data transmission 

Mode 

Data transmission 

Mode 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

15 4 Data link protocols Data link protocols ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 4 16

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التطبيق التطبيق 4 17

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التطبيق التطبيق 4 18

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التطبيق التطبيق 4 19

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التطبيق التطبيق 4 20

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التطبيق التطبيق 4 21

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التطبيق التطبيق 4 22

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التطبيق التطبيق 4 23
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .124

 Behrouz Forouzan, "Introduction to data  -1 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
communications and networking"1998 

2- The internet 

A Tannenbaum, "Computer networks" 3
rd

, 

 

 
 اعالهنفس ادلذكورة  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 ال توجد

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اليوتيوب
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 ٌغٕخ لطبػ١خ

 

 

 
 

24 4 
Asynchronous 

protocols 

Asynchronous 

protocols 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

25 4 
Case studies (x-

modem, Y modem, 

Case studies (x-

modem, Y modem,  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

26 4 
Z modem, BLAST, 

Kermit) 

Z modem, BLAST, 

Kermit ) 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

27 4 
Asynchronous 

protocols 

Asynchronous 

protocols 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

28 4 
Synchronous 

protocols: Character 

– oriented protocols:  

Synchronous 

protocols: Character 

– oriented protocols:  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

29 4 
Bit-Oriented 

protocols 
Bit-Oriented 

protocols  ٌاالختثاراخ وػولًٍظر 

30 4 
Data link control 

layer 

Data link control 

layer ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

31 4 
Error control ;Flow 

control 

Error control ;Flow 

control 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

32 4 
Case studies (x-25, 

networks, Internet) 

Case studies (x-25, 

networks, Internet) 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .233
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .234
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .235
         430CIA     Intelligent Applications رطج١مبد رو١خ  

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .236

 اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .237

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .238

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .239
28/9/2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .241

الطالبات بالمواضيع حديثة التطبيق والمواكبة للتطور العلميتعريف   

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .126

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 
 ِؼشفخ اؽذس اٌّٛاض١غ ٚرطج١مبرٙب -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ال رٛعذ -1ة 

 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خٌٕظش٠ااالخزجبساد 
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ال رٛعذ  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

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

 االطالع ػٍٝ اؽذس ِٛاض١غ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  -1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .127

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Nano & femto  

technologies ٌاختثاراخ ًظر 

2 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Nano & femto  

technologies ٌاختثاراخ ًظر 

3 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Nano & femto  

technologies ٌاختثاراخ ًظر 

4 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Parallel computing ٌاختثاراخ ًظر 

5 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Parallel computing ٌاختثاراخ ًظر 

6 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Parallel computing ٌاختثاراخ ًظر 

7 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Bioinformatics ٌاختثاراخ ًظر 

8 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Bioinformatics ٌاختثاراخ ًظر 

9 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Bioinformatics ٌاختثاراخ ًظر 

10 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Bioinformatics ٌاختثاراخ ًظر 

11 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Data mining and 

warehouse ٌاختثاراخ ًظر 

12 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Simulation and 

modeling ٌاختثاراخ ًظر 

13 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Neural networks ٌاختثاراخ ًظر 

14 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Hackers and viruses ٌاختثاراخ ًظر 

 اختثاراخ ًظرٌ Hackers and virusesالتعريف بالفقرات  2 15
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .128

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

 

 المذكورة وتطبيقاتها

16 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

Hackers and viruses ٌاختثاراخ ًظر 

   تطثُك تطثُك 2 17
   تطثُك تطثُك 2 18
   تطثُك تطثُك 2 19
   تطثُك تطثُك 2 20
   تطثُك تطثُك 2 21
   تطثُك تطثُك 2 22
   تطثُك تطثُك 2 23

24 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

 اختثاراخ ًظرٌ مراجعة

25 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

 مراجعة
 اختثاراخ ًظرٌ

26 2 
بالفقرات التعريف 

 المذكورة وتطبيقاتها

 مراجعة
 اختثاراخ ًظرٌ

27 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتها

 مراجعة
 اختثاراخ ًظرٌ

28 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتو

Android application 

and mobile 

communications 
 اختثاراخ ًظرٌ

29 2 
التعريف بالفقرات 

 وتطبيقاتوالمذكورة 

Android application 

and mobile 

communications 
 اختثاراخ ًظرٌ

30 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتو

Android application 

and mobile 

communications 
 اختثاراخ ًظرٌ

31 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتو

Genetic and fuzzy logic ٌاالختثاراخ ًظر 

32 2 
التعريف بالفقرات 
 المذكورة وتطبيقاتو

Computer 

communications and 

interfaces 
 االختثاراخ ًظرٌ
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  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .129

   

 االٔزشٔذ

 

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .241
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .242
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 433CME  Mesurement and                   ل١بط ٚرم٠ُٛ اعُ / سِض اٌّمشس .243
Evaluation   

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .244

 اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .245

 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .246

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .247
28/9/2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .248

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .131
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 -1أ

 -2أ

 -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 2ة 

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

  -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 خإٌظش٠االخزجبساد 

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

 1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .131

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات صغيرة باجراء مقارنة بين 

 القياس والتقويم

مفاىيم اساسية في القياس )تعريف 
القياس والتقويم واالختبار واىمية  

 كل منها(
 االختثاراخ ًظرٌ

2 2 

)انواع  مفاىيم اساسية في القياس 
التقويم , اغراضو , المسائلة التربوية 
, ضمان الجودة , خصائص التقويم 

 الجيد(

 االختثاراخ ًظرٌ

3 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات صغيرة باجراء مقارنة بين 

 انواع القياس

)مستويات مفاىيم اساسية في القياس
 االختثاراخ ًظرٌ القياس , خصائص كل مستوى(

4 2 
مواصفات االختبار الجيد)الصدق ,  

 االختثاراخ ًظرٌ الثبات(

5 2 
مواصفات االختبار الجيد )العدالة ,  

 االختثاراخ ًظرٌ الموضوعية , الشمولية(

6 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بعمل مقارنة بين 
خصائص الفقرات المقالية 

 والموضوعية

)الفقرات صياغة الفقرات االختبارية 
 الموضوعية والمقالية (

 االختثاراخ ًظرٌ

7 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات صغيرة بعمل نماذج من 
 الفقرات المقالية واالجابة القصيرة

الفقرات االختبارية )المقالية واالجابة 
 االختثاراخ ًظرٌ القصيرة(

8 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
صغيرة بعمل نماذج من مجموعات 

فقرات اكمال االجابة والصواب 
 والخطأ

الفقرات االختبارية )اكمل االجابة 
 والصواب والخطأ(

 االختثاراخ ًظرٌ

9 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات صغيرة بعمل نماذج من 
فقرات االختيار من متعدد وفقرات 

 المزاوجة

الفقرات االختبارية )االختيار من 
 متعدد والمزاوجة(

 االختثاراخ ًظرٌ

 االختثاراخ ًظرٌ االمتحان االول  2 10
 االختثاراخ ًظرٌ خطوات بناء االختبار   2 11
 االختثاراخ ًظرٌ خطوات بناء االختبار  2 12

13 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بعمل نموذج الختبار 

 سنوي او نصف سنوي

 االختبارخطوات بناء 
 االختثاراخ ًظرٌ

 االختثاراخ ًظرٌ عطلة نصف السنة  2 14

15 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بتحليل محتوى دراسي 

 الى عناصره االساسية

 بناء الخارطة االختبارية
 االختثاراخ ًظرٌ

16 2 
تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب وزن كل خلية 

 بناء الخارطة االختبارية
 االختثاراخ ًظرٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .132

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

 
  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

 خاليا الخارطة االختباريةمن 

 االختثاراخ ًظرٌ بناء الخارطة االختبارية  2 17
 االختثاراخ ًظرٌ   2 18
 االختثاراخ ًظرٌ بدء التطبيق العملي للطالبات   2 19
 االختثاراخ ًظرٌ =  2 20
 االختثاراخ ًظرٌ =  2 21
 االختثاراخ ًظرٌ =  2 22
 االختثاراخ ًظرٌ =  2 23

24 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب معامل الصعوبة 

 للفقرات

 التحليل االحصائي لالختبار
 االختثاراخ ًظرٌ

25 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب معامل التمييز 

 للفقرات

 التحليل االحصائي لالختبار
 االختثاراخ ًظرٌ

26 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب فعالية البدائل 

 الخاطئة

 التحليل االحصائي لالختبار
 االختثاراخ ًظرٌ

27 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب المعدل 

الحسابي لدرجات افتراضية على 
 اختبار افتراضي

 تفسير درجات االختبار

 االختثاراخ ًظرٌ

28 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب النسبة المئوية 

للنجاح لدرجات افتراضية على 
 اختبار افتراضي

 تفسير درجات االختبار

 االختثاراخ ًظرٌ

 االختثاراخ ًظرٌ االمتحان الثاني  2 29
 االختثاراخ ًظرٌ مناقشة المشروع العملي  2 30
 االختثاراخ ًظرٌ المشروع العمليمناقشة   2 31
 االختثاراخ ًظرٌ مناقشة المشروع العملي  2 32
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اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة ـ 

.... 
 اليوتيوب

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .133

   

 

 

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .249
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .251
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .251
            434CAP                           Applicationsرطج١ك  

 عٕخ وبٍِخ اٌؾضٛس اٌّزبؽخأشىبي  .252

 اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .253

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .254

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .255
28/9/2118 

 أ٘ذاف اٌّمشس .256

 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .134

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
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  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 – 1ة 

 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 ص٠بساد ١ِذا١ٔخ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌٛفبء ٚاٌزضؾ١خ -1ط
 ػذَ اٌجخً ثبٌّؼٍِٛخ -2ط

 اٌضمخ ثبٌٕفظ -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌىزت ٚاٌّالصَ 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 ص٠بساد ١ِذا١ٔخ

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

 اٌضمخ ثبٌٕفظ -1د

 اٌّظذال١خ فٟ ا٠ظبي اٌّؼٍِٛخ-2د

 اٌٍجبلخ -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .135

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ اداب مهمة التدريس اداب مهمة التدريس 4 1

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ اداب مهمة التدريس اداب مهمة التدريس 4 2
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ اداب مهمة التدريس اداب مهمة التدريس 4 3
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ اداب مهمة التدريس اداب مهمة التدريس 4 4
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ ادارة الصف وتنظيمو ادارة الصف وتنظيمو 4 5
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ ادارة الصف وتنظيمو ادارة الصف وتنظيمو 4 6
 االختثاراخ وػولًٍظرٌ  ادارة الصف وتنظيمو ادارة الصف وتنظيمو 4 7
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ ادارة الصف وتنظيمو ادارة الصف وتنظيمو 4 8
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ اخلطة التدريسية السنوية واليومية اخلطة التدريسية السنوية واليومية 4 9

 االختثاراخ وػولًٍظرٌ  اخلطة التدريسية السنوية واليومية اخلطة التدريسية السنوية واليومية 4 10
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ اخلطة التدريسية السنوية واليومية اخلطة التدريسية السنوية واليومية 4 11
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ اخلطة التدريسية السنوية واليومية اخلطة التدريسية السنوية واليومية 4 12
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ ادلشاىدة ادلشاىدة 4 13
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ ادلشاىدة ادلشاىدة 4 14
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ ادلشاىدة ادلشاىدة 4 15
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ ادلشاىدة ادلشاىدة 4 16
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطثُك تطثُك 4 17
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطثُك تطثُك 4 18
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطثُك تطثُك 4 19
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطثُك تطثُك 4 20
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطثُك تطثُك 4 21
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطثُك تطثُك 4 22
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تطثُك تطثُك 4 23

24 4 
مناقشة مشاكل الطالبات يف فرتة 

 التطبيق

مناقشة مشاكل الطالبات يف فرتة 
 التطبيق

  

25 4 
مشاكل الطالبات يف فرتة مناقشة 
 التطبيق

مناقشة مشاكل الطالبات يف فرتة 
 التطبيق

  

26 4 
مناقشة مشاكل الطالبات يف فرتة 

 التطبيق

مناقشة مشاكل الطالبات يف فرتة 
 التطبيق

  

27 4 
مناقشة مشاكل الطالبات يف فرتة 

 التطبيق

مناقشة مشاكل الطالبات يف فرتة 
 التطبيق

  

28 4 
مشاكل الطالبات يف فرتة مناقشة 
 التطبيق

مناقشة مشاكل الطالبات يف فرتة 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التطبيق

29 4 
مناقشة التقارير المعدة من قبل 

 الطالبات حول التطبيق
مناقشة التقارير المعدة من قبل 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ الطالبات حول التطبيق

30 4 
مناقشة مشكلة المختبرات في 

 المدارس
مناقشة مشكلة المختبرات في 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ المدارس

31 4 
مناقشة مشكلة تسريب الطلبة من 

 ادلدارس
مناقشة مشكلة تسريب الطلبة من 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ ادلدارس
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .136

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

 
  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .137

   

 

 

 

 
 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .257
 عبِؼخ ثغذاد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .258
  اٌؼٍّٟ اٌؾبعٛة اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .259
     432CRP                  Research Projectِششٚع ثؾش  

 عٕخ وبٍِخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .261

 اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .261

 128 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .262

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .263
28/9/2118 

32 4 
مناقشة مشاكل الطالبات يف فرتة 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ مناقشة مشكالت تتعلق بالبيئة التطبيق
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 أ٘ذاف اٌّمشس .264

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجخ ػٍٝ و١ف١خ وزبثخ اٌجؾش ٚرطج١مٗ ػ١ٍّب ِٓ خالي وزبثخ اٌجشاِظ 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .138

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 
 لذسح اٌطبٌجخ ػٍٝ اٌجؾش ٚوزبثخ اٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس -1أ

 

  

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌجؾش فٟ االٔزشٔذ ٚوزبثخ اٌجؾش  – 1ة 
    

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 ٚإٌّبلشخ اٌغّٕبساد

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌضمخ ثبٌٕفظ -1ط
 اٌزؼٍُ اٌزارٟ -2ط

 اٌمبء اٌّؾبضشاد -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 االٔزشٔذ ٚاٌىزت

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

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

 وزبثخ اٌجؾٛس -1د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .141

    ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ث١ٕخ اٌّمشس .139

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اختثاراخ ًظرٌ   4 1

 اختثاراخ ًظرٌ   4 2
 اختثاراخ ًظرٌ   4 3
 اختثاراخ ًظرٌ   4 4
 اختثاراخ ًظرٌ   4 5
 اختثاراخ ًظرٌ   4 6
 اختثاراخ ًظرٌ   4 7
 اختثاراخ ًظرٌ   4 8
 اختثاراخ ًظرٌ   4 9

 اختثاراخ ًظرٌ   4 10
 اختثاراخ ًظرٌ   4 11
 اختثاراخ ًظرٌ   4 12
 اختثاراخ ًظرٌ   4 13
 اختثاراخ ًظرٌ   4 14
 اختثاراخ ًظرٌ   4 15

 اختثاراخ ًظرٌ   4 16

 اختثاراخ ًظرٌ   4 17

 اختثاراخ ًظرٌ   4 18

 اختثاراخ ًظرٌ   4 19

 اختثاراخ ًظرٌ   4 20

 اختثاراخ ًظرٌ   4 21

 اختثاراخ ًظرٌ   4 22

 اختثاراخ ًظرٌ   4 23

 اختثاراخ ًظرٌ   4 24

 اختثاراخ ًظرٌ   4 25

 اختثاراخ ًظرٌ   4 26

 اختثاراخ ًظرٌ   4 27

 اختثاراخ ًظرٌ   4 28
 اختثاراخ ًظرٌ   4 29
 اختثاراخ ًظرٌ   4 30
 اختثاراخ ًظرٌ   4 31
 اختثاراخ ًظرٌ   4 32
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  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، 

.... 
 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .141
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسإولٌة تقع مسبقا معدة اجتماعات وٌشمل ثالثة اٌام.ٌومٌن او  لمدة معدا العادٌة المٌدانٌة الزٌارة جدول ٌكون -1

 التعلٌم مإسساتفً  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعً عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالً.

 بداٌة االجتماعات اوقات تحدٌد وٌتم األول. الٌوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المٌدانٌة الزٌارات تبدأ  -2

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

 الجتماعات وتحدٌث التحضٌر تشمل التً اإلضافٌة الخبراء المراجعٌن ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة تقرٌر مسودة فقرات وصٌاغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  الٌوم االول

1 9099 
للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة الترحٌب والتقدٌر تقدٌم موجز 

 فرٌق البرنامج-وتقرٌر التقٌٌم الذاتً( 

 المنهج الدراس0ً نقاش مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة 9039 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11099 3

 كفاءة البرنامج0 جولة على المصادر 12039 4

5 14099 
تدقٌق الوثائق اإلضافٌة بما فٌها عٌنة من أعمال الطلبة اجتماع لجنة المراجعة0 

 المصححة

6 15099 
 كفاءة البرنامج0 اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة

 

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واٌة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16099 7

8 17099 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عٌنة من الخرٌجٌن واصحاب العمل والشركاء 

  )االخرٌن 

  الٌوم الثانً

9 8045 
اجتماع مع رئٌس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج0 ملخص لنتائج الٌوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعدٌل جدول الٌوم الثانً ان لزم

 للخرٌجٌن0 اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌةالمعاٌٌر األكادٌمٌة  9099 19

 فاعلٌة عملٌات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة. 19039 11

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألمور التً تحتاج إلى معالجة. 12099 12

 وقت حر لمتابعة ما ٌستجد من قضاٌا 14099 13

14 14039 
االجتماع األخٌر للجنة المراجعة0 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذٌة 

 الراجعة الشفهٌة.

15 14039 
    ٌقدم رئٌس المراجعة التغذٌة الراجعة الشفهٌة لمنسق المراجعة وأعضاء الهٌنة

 التعلٌمٌة

الختام 15099 16
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 ( 1)جدول رقم 

 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكادٌمً / قسم االعتماد الدولً دائرة ضمان الجودة

 المإسسة0

 الكلٌة0

 البرنامج0

 تقرٌر المتابعة

 نم جزء وهو 29بتارٌخ____/____/____ جرت التً المتابعة زٌارة نتائج التقرٌر هذا ٌعرض .2

 عملٌات لتطوٌر المستمر الدعم توفٌر إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعً ترتٌبات

 المستمر. والتحسن الداخلٌة الجودة ضمان

وتتمثل اغراض هذه المتابعة فً تقٌٌم مدى التقدم الحاصل فً البرنامج منذ اعداد تقرٌر مراجعة  .2

وتوفٌر المزٌد من المعلومات والدعم للتحسن المستمر فً المعاٌٌر االكادٌمٌة وجودة التعلٌم البرنامج 

 العالً فً العراق.

 ٌؤت0ً على ما المتابعة هذه فً المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكادٌمً للبرنامج الذاتً التقٌٌم تقرٌر (1

 .األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسٌن خطة (2

 األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر (3

 وجدت( )ان المإسسٌة االستراتٌجٌة والخطة العالً التعلٌم جودة مراجعة تقرٌر (4

 .المتابعة زٌارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافٌة (5

 باآلت0ً المتابعة هذه من إلٌها التوصل تم التً اإلجمالٌة االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبٌق التعلٌمٌة( المإسسة )اسم فً األكادٌمً( البرنامج )اسم برنامج ٌقم لم/قام (1

 ما على البرنامج لمراجعة المٌدانٌة الزٌارة منذ المقدمة المإشرات فً الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات0 )اذكرها(.

 المستمر تحسٌنها خالل من معالجتها التعلٌمٌة المإسسة على ٌجب التً المهمة القضاٌا تتمثل   (3

 ال(. ام إلٌه تتطرق التحسٌن خطة كانت إذا ما وبٌن أذكرها) اآلت0ً فً للبرنامج األكادٌمً

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 0 التعلٌمٌة المإسسة اسم
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 : األكادٌمً البرنامج لمراجعة األولٌة المٌدانٌة الزٌارة تارٌخ

 :زٌارة المتابعة تارٌخ

 :المتابعة تقرٌر تارٌخ

 التوقٌع                     الوظٌفً المسمى/الوظٌفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعٌن اسماء

 المستخدم الداخلً الجودة ضمان نظام األول0 الجزء

 ارخبرٖ؟االعشاء اٌّطٍٛة  ِالؽظبد (ٔؼُ؟ ) اٌغؤاي د

للبرنامج  الذاتًهل تم إنجاز تقرٌر التقٌٌم  2

 األكادٌمً؟
   نعم

1 
هل تبٌن تقارٌر التقٌٌم الذاتً األخٌرة 

مقدار تحقٌق معاٌٌر إطار التقٌٌم و/او 

 التطرق إلٌها؟

   نعم

هل هنالك خطة للتحسٌن مستندة إلى  3

 مراجعة خارجٌة وداخلٌة؟
 ادلاديةعدم توفر االمكانيات   نعم

هل توجد ثغرات مهمة لم ٌتم التطرق  4

 إلٌها؟
 نعم

مل يتم التطرق اىل 
عدد االساتذة 

والقاعات الدراسية 
 وادلختربات

 

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل فً تطبٌق  5

 خطة التحسٌن؟
   نعم

هل من المتوقع ان ٌواجه تطبٌق خطة  6

 التحسٌن اي عقبات كبٌرة؟
   نعم

7 
الذي تتوقع المإسسة التعلٌمٌة ما هو الزمن 

ان تحتاج إلٌه إلكمال التحسٌنات على 

 البرنامج؟

غري معلومة 
بسبب 
الظروف 

 ادلادية

  

8 
ما هو الزمن الذي ٌتوقعه المراجعون ان 

ٌستغرقه إكمال التحسٌنات على البرنامج 

 بما ٌحقق المإشرات؟

غري معلومة 
بسبب 
الظروف 

 ادلادية
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 التحضي الوتحمك فٍ الوؤشراخالدزء الثاًٍ: 

 اٌّؤششاد )أٔظش إٌٝ إطبس اٌزم١١ُ(

ثٕٛد خطخ اٌزؾغ١ٓ )ث١ٓ 

ِذٜ ِطبثمزٙب ٌٍزٛط١بد 

اٌٛاسدح فٟ رمش٠ش ِشاعؼخ 

 اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ(

اٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح اٌّغزمبح 

 ِٓ ص٠بسح اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ
 االعزٕزبط اٌؼبَ

 إٌّٙظ اٌذساعٟ

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخاال٘ذاف ِٚخشعبد 

 اٌذساعٟ )اٌّؾزٜٛ( ساٌّمش

 اٌزمذَ ِٓ عٕخ ألخشٜ

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 رم٠ُٛ اٌطٍجخ

   

 وفبءح اٌجشٔبِظ

 اٌظٛسح اٌؼبِخ ٌٍطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

 ٛاسد اٌجشش٠خّاٌ

 ٛاسد اٌّبد٠خّاٌ

 اعزؼّبالد اٌّٛاسد اٌّزبؽخ

 ِغبٔذح اٌطٍجخ

 ِؼذالد رخشط اٌطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

   

 األوبد١ّ٠خاٌّؼب١٠ش 

 ِؼب١٠ش ٚاضؾخ

 اعزخذاَ ِؼب١٠ش اٌم١بط إٌّبعجخ

 إٔغبص اٌخش٠غ١ٓ

 ِؼب١٠ش أػّبي اٌطٍجخ اٌّم١ّخ

   

 اداسح اٌجشٔبِظ ٚاٌضّبْ

 اٌزشر١جبد اٌالصِخ إلداسح اٌجشٔبِظ

 اٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد اٌّزجؼخ

 اٌّالؽظبد إٌّٙغ١خ اٌّغّؼخ

 ٚاٌّغزخذِخ

 االؽز١بعبد اٌزؾغ١ٕ١خ ٌٍّٛظف١ٓ

 اٌزٟ ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ِٚؼبٌغزٙب

 إعشاءاد اٌزخط١ظ ٌٍزؾغ١ٓ

 اٌّزجؼخ
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 هؼاَُر الوراخؼح الٌاخحح وتمُُن الؼولُح

 هؼاَُر الوراخؼح الٌاخحح

 اآلت0ً فً وتقٌٌمه األكادٌمً البرنامج مراجعة ترتٌبات فً الناجحة المراجعة معاٌٌر تتمثل .2

المواصفات  تتضمن التحسٌن قٌد او قائمة داخلٌة بؤنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج ٌكون ان .1

 اساسا الداخلٌة هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسٌن الذاتً التقٌٌم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجٌة للمراجعة قوٌا

 مناسبا. الخارجٌة المراجعة توقٌت ٌكون ان .2

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

 من0 كل قبل نم واإلعداد التخطٌط فً بالتفاصٌل االعتناء ٌتم ان .4

  ًبالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبٌق فً تستمر بؤن 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌم 

 الخارجٌة. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعٌن التعلٌمٌة المإسسة

 الداخلٌة  المراجعة أنظمة تنتجها التً األدلة قاعدة تكون ان على ٌحرص المراجعة0 بؤن منسق

اٌة  تلبٌة ٌتم وأن الزائرٌن الخبراء للمراجعٌن المناسب الوقت فً متوافرة التقارٌر وإعداد

 مطلوبة. إضافٌة معلومات او إٌضاحات

  للمراجعة  سٌخضع الذي األكادٌمً للبرنامج الذاتً للتقٌٌم تقرٌرا توفر التعلٌمٌة0 بؤنالمإسسة

 الخارجٌة.

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك فً بما للزٌارة بالتحضٌر ٌقوموا بؤن الخبراء0 المراجعون

 الزٌارة. إجراء فً بها التً ٌسترشد االولٌة التعلٌقات

 المشاركٌن بما جمٌع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبٌق فً تطابق هنالك ٌكون ان .5

 المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة وٌدعمها العملٌة وفلسفة رسالة ٌحترم

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ٌنم حوارا التعلٌمٌة المإسسة وممثلو المراجعون ٌعقد ان .6

 نظامً.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعٌن أحكام تكون ان .7

 صحة ما المإسسة تإكد وأن التقارٌر وهٌكلة لمعٌار وفقا المناسب الوقت فً المراجعة تقرٌر اعداد ٌتم ان .8

 حقائق. من فٌه ٌرد

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

 األكادٌمً.

 االعتبار وإعداد بعٌن وأخذها نتائجها بدراسة الخارجٌة المراجعة من االستفادة على قادرة المإسسة تكون ان .19

 اللزوم. عند للتحسٌن واقعٌة خطة

 التمُُن:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً إلى وضع وتطبٌق اجراءات للتقٌٌم النظامً لجمٌع المراجعات  .2

الخارجٌة للبرامج األكادٌمٌة التً تنظمها وسوف ٌطلب من المإسسة التعلٌمٌة ورئٌس المراجعة والمراجعٌن 

ان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و المختصٌن ان ٌقوموا بتقٌٌم كل مراجعة خارجٌة عن طرٌق ملء استبٌ

 االعتماد االكادٌمً بتحلٌل المالحظات المنهجٌة كما سٌقوم عند الضرورة بمتابعة اٌة صعوبات تتم اإلشارة الٌها. 

تفحص المالحظات المنهجٌة للخروج بتقارٌر موجزة تظهر بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً 

لتطبٌقٌة لعملٌة المراجعة بما فً ذلك المستوٌات العامة للرضا الذي ٌبدٌه المشاركون، إضافة إلى اهم الجوانب ا

 ن الممارسات الجٌدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 
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 لائوح هصطلحاخ هراخؼح الثرًاهح األكادَوٍ

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارٌر وإعداد والخارجٌة الداخلٌة المراجعة و/او الدلٌل هذا فً المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعرٌفات االتٌة لتلك المصطلحات0فقد ترد فٌه. وإلزالة االبهام  التً السٌاق حسب مختلفة

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرٌاضٌات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكادٌمٌة الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبٌل على اإلنسانٌة فالدراسات الواسع0 المجال ذات الحقول تقسٌم ٌتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوٌر الجمٌلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتارٌخ

 او الهندسة فً كالرٌاضٌات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلٌن البرامج بعض

 .األعمال إدارة فً المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستوى على وتشتمل. خارجٌة مرجعٌة نقاط من باالستفادة التعلٌمٌة المإسسة تضعها محددة معاٌٌر هً
 فً استخدامها وٌمكن األكادٌمً البرنامج نم الخرٌجون ٌكتسبها التً والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقٌٌم

 االعتماد

 ان إثبات على مقدرتها لتؤكٌد تعلٌمٌة مإسسة او تعلٌمً لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنٌة المإسسة لدى وأن المقبولة بالمعاٌٌر ٌفً( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعاٌٌر وفقآ المستمر وتحسٌنها األكادٌمٌة

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبٌقها ٌتم وقد المتوافرة. والتقٌٌمات األدلة فً النظر من المستمدة الواقعٌة التحسٌن خطط هً

 .التعلٌمٌة والمإسسة األكادٌمٌة والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها ٌجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فٌهم بمن أكادٌمً برنامج فً المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل خرٌجً من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستوٌات العامة التوقعات المعٌارٌة العبارات تمثل

 بمقارنة تسمح الخارجٌة المرجعٌة فالنقاط. داخلٌة او خارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تكون وقد معٌن. موضوع

 الداخلٌة المرجعٌة النقاط اما والعالم. العراق له فً المماثلة بالبرامج أكادٌمً برنامج وجودة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 معٌنة. زمنٌة فقرة خالل التوجهات لتحدٌد او األكادٌمٌة الحقول بٌن للمقارنة استخدامها فٌمكن
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 المجموعة

 تكون وقد. الداخلً ونظامها لرسالتها وفقا التعلٌمٌة المإسسة تخدمها التً المجتمع المحددة من الشرٌحة تلك هً
 .أنشطتها فً الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافٌا محددة

 المقرر اهداف

 المقرر ٌكملون الذٌن الطلبة ٌحققها ان ٌنبغً التً المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبٌر ٌجب
 التعلٌمٌة. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقٌق فً تسهم ان وٌجب للقٌاس. وقابلة مهمة كمزاٌا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتدٌرها المإسسة التعلٌمٌة تصممها التً بؤكملها المنظمة التعلٌمٌة العملٌة هً

 إمكانٌة إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقوٌم التعلٌم وترتٌبات المحتوى من وتتؤلف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك فً بما ؛معٌنة لترتٌبات وفقا وخارجها الجامعة فً المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والمٌدانٌة. ،والتدرٌبٌة ،والرٌاضٌة ،االجتماعٌة والدراسات الحاسوب، ودراسات

 التعلم الذاتي/ المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(

 عن فً البحث والخرٌج الطالب تدعم والتً الدراسً بالمنهج المشمولة الشخصٌة للمهارات الفاعل التعزٌز هو
 والتعلم اإللكترونً التعلم التعزٌز أسالٌب وتشمل نها.م والتعلم واستٌعابها المنظمة وغٌر المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسً. والتعلم والتدرٌب والواجبات المٌدانً والعمل والذاتً الشخصً

 التعلم وأدوات الذاتً التقٌٌم وتقارٌر الدورٌة السجالت الرسمٌة الدراسٌة المحاضرات الموجه خارج الذاتً

 إلى ذلك. وما التفاعلٌة

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولً او الثانوي المكون المعلومات تقنٌة باستخدام إلكترونٌة التعلم بطرٌقة ٌكون قد

التحدٌد  على ٌشتمل وقد. االخرى والتعلم التعلٌم مناح فً داخال او بذاته مستقال ٌكون وقد المقرر. او األكادٌمً

 الذاتً. التقٌٌم عادة وٌتضمن الذاتً، االختٌار طرٌق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتً

 المحاضرات او النصوص تحوٌل ٌعد وال عنه. والمسإولٌة التعلم فً الذاتٌة مستوى عامة بصورة وهو ٌزٌد

 .  إلكترونٌا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكترونً إلى موقع الحالٌة

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل خارجً برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكادٌمً لبرنامج بتعٌن المإسسة قٌام هو
 .العلمٌة الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات فً والمتحققة الموضوعة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 التقييم إطار

 قبل والزٌارة المٌدانٌة من الذاتً التقٌٌم اساس وٌشكل. األكادٌمٌة البرامج لتقٌٌم معٌارٌة بنٌة التقٌٌم إطار ٌوفر
 األكادٌمٌة الحقول جمٌع فً لالستخدام معد وهو األكادٌمً، البرنامج مراجعة وتقرٌر المختصٌن المراجعٌن

 .والخارجٌة الداخلٌة المراجعات ولتطبٌقه على التعلٌمٌة والمإسسات

 



الصفحح   

161 
 

  

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التً السٌاسات ضمن التعلٌمٌة للمإسسة الالزمة والتعلٌمات والنظم المبادئ هً

  العاليمؤسسة التعليم 

 الجامعٌة الدرجة على الحصول إلى المإدٌة العالً التعلٌم برامج تقدم التً الجامعة او المعهد او الكلٌة هً

 .ذلك من أعلى درجة أٌة أو (/ دبلومالبكالورٌوس) األولى

 المطلوبة التعلم مخرجات

 تكون ان وٌجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعلٌمٌة المإسسة ترٌدها التً بالمعرفة المتعلقة النتائج هً

 المناسب. بالمستوى الخارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تعكس وأن( قابلة للتقٌٌم) للقٌاس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتٌاجات فٌها الداخلة والعناصر التعلٌمٌة برامجها تحقٌق لضمان التعلٌمٌة المإسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام وٌتضمن المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجه الجٌدة الممارسات وتحدٌد والتقٌٌم التقدٌم، إلى التصمٌم من للجودة محددة مواصفات

 السٌاسات لوضع للعملٌات النظامٌٌن تحسٌنالو والمراجعة والتعزٌز التحسٌن ومقترحات ومتابعة األداء، 

 التحسٌن المستمر. لدعم الفاعلة واألولوٌات واالستراتٌجٌات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخرٌج ٌكون التً المجاالت من وغٌرها البحثً التوجه وذات والتجارٌة المهنٌة التوظٌف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد فٌها للعمل مإهال

 الرسالة بيان

 بٌان الرسالة ٌعرض قد كما المجتمع. تنمٌة فً ودورها التعلٌمة المإسسة مهمة بوضوح ٌحدد موجز بٌان هو
 االستراتٌجٌة. وأهدافها وقٌمها التعلٌمٌة المإسسة رإٌة حول موجزة مساندة بٌانات

 المختص المراجع

 نفس من لٌس المعنً )اال انه الموضوع فً خبرة لدٌه الذي او اإلدارٌة والخبرة المهنً المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعلٌمً البرنامج بمراجعة المساهمة ٌمكنه بحٌث المصالح، فً تضارب لدٌه ولٌس التعلٌمٌة المإسسة

 .االعتماد لغاٌات او والخارجٌة الداخلٌة الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد ٌحصلون الذٌن الطلبة ٌقبل الذي ذلك بؤنه التعلٌمً البرنامج ٌعرف األكادٌمً البرنامج مراجعة لغرض

 .اكادٌمٌة درجة على بنجاح إتمامه
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 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفٌذها االستراتٌجٌة األهداف تطوٌر توجه بدورها والتً األكادٌمً البرنامج لتقدٌم العامة الغاٌات هً
 المطلوبة( النتاج تحقٌق أجل من بالعمل الطلبة قٌام من )للتؤكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقٌق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفً العالً. التعلٌم مإسسات جمٌع فً التعلٌمٌة البرامج جمٌع على األكادٌمً البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بؤكمله البرنامج ٌكون تعلٌمٌة مإسسة من أكثر تعلم فً التً البرامج

 :وهً العراق، فً البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
فً الوزارة  األكادٌمً الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالً التعلٌم مإسسات )فً القرار صانعً تزوٌد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغٌرهم والطلبة األمور واولٌاء

 .مالتعل

 وتقٌٌم االلتزام والتحدٌات الجٌدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلٌة الجودة ضمان عملٌاتر تطو دعم  -2

 .ن المستمرٌالتحس

 .والدولً اإلقلٌمً المستوى على العراق فً العالً التعلٌم سمعة تعزٌز  -3

 ضمان الجودة

 وفقا لكل برنامج تعلٌمً األكادٌمٌة المعاٌٌر تحدٌد لضمان الالزمة المإسسة التعلٌمٌة الوسائل فً تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنٌة التحتٌة والبنٌة الدراسً المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدولٌةللمعاٌٌر 

 على قادرة التعلٌمٌة المإسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خرٌجٌها ٌمتلك وأن المعنٌة األطراف

 .التحسٌن المستمر

 المراجعةمنسق 

 المعلومات جمع فً للمساعدة األكادٌمً البرنامج مراجعة لتنسٌق التعلٌمٌة ترشحه المإسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أسالٌب وتطبٌق وتفسٌرها

 التقرير

 .التعلٌمً برنامجه وتقٌٌمات األكادٌمً البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارٌر

 الذاتيالتقييم 

 إلدارة داخلً نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معٌن أكادٌمً برنامج بتقٌٌم التعلٌمٌة المإسسة قٌام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 المٌدانٌة الزٌارة وتستمر األكادٌمً. البرنامج مراجعة ضمن خارجٌن لمراجعٌن مختصٌن لها معد زٌارة هً

 .لذلك نموذجٌا (1وٌضم جدول ) ثالثة.ٌومٌن او  لمدة عادة
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 الوصف

 او محددة مرافق او مقررات واٌة منه المطلوبة والمخرجات وبنٌته البرنامج ألهداف التفصٌلً الوصف هو

 .ومراجعته وتقدٌمه البرنامج لتصمٌم الالزمة المعلومات التوصٌف وٌوفر. فٌه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حٌث من للمإسسة التعلٌمٌة االنشطة فً المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هً

 الفاعلة االستراتٌجٌة المراجعة عملٌة وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلٌة التعلٌم ومعاٌٌره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنٌة األطراف لمجموعات الدقٌق المدى وٌعتمد المعنٌة. األطراف مجموعات اهم

 النطاق. لتحدٌد عادة بدراسة المدى وٌتحدد. المحلٌة وظروفها التعلٌمٌة أنشطتها ومدى التعلٌمٌة المإسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبٌن والخرٌجٌن الطلبة الحالٌٌن على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الحكومٌة المعنٌة والراعٌن والوزارات التوظٌفً وطاقم المإسسة التعلٌمٌة والوسط عائالتهم او امورهم واولٌاء.

 .وجدت المهنٌة إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغٌرهم

 / الخطط االستراتيجية االستراتيجية األهداف

 تقوم واقعٌة خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمإسسة التعلٌمٌة الخاصة األهداف نم مجموعة هً

 تحقٌق إلى طرٌقها عن المإسسة تسعى التً الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقٌٌمات على

ٌه، التقدٌر والتكالٌف المسإول والشخص الزمنً واإلطار معالجتها ٌنبغً التً االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقٌٌم التقدم لمراقبة ترتٌبات تتضمن تنفٌذٌة خطة وترافقها

 تمُُن الطلثح

 لقٌاس التعلٌمٌة المإسسة بها تقوم التً األنشطة من وغٌرها االمتحانات تشمل التً اإلجراءات نم مجموعة هً
 الطلبة لتصنٌف وسٌلة التقٌٌمات توفر كما. ومقرراته األكادٌمً للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعٌا ومهاراته الطالب لمعارف الحالً المدى تحدٌد إلى التشخٌصً التقٌٌم إلنجازاتهم ، وٌسعى وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكوٌنً التقٌٌم وٌوفر.  مناسب منهج اعداد

 فً الطالب لتحصٌل النهائً المستوى ددفٌح الشمولً التقٌٌم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكادٌمً للبرنامج المعتمدة الساعات فً ٌدخل الذي المقرر نهاٌة عند او البرنامج

 تقييمات الطلبة

 األسالٌب أكثر نمو للمخرجات. تحلٌل مع قٌاسٌة بنٌة فً برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملٌة هً
 والهٌئات اإللكترونٌة المإتمرات األخرى اآللٌات ومن واالستبٌانات، المسحٌة لدراساتااآلراء0  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس فً والتمثٌل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات قٌتحق على الطلبة لمساعدة التدرٌسٌٌن ٌستخدمها التً الطرائق مجموعة هً

 حالة ودراسة والندوات، التعلٌمٌة كالجلسات الصغٌرة المجموعات وتعلٌم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة لٌكتسببحثٌة  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحلٌل كٌفٌة حول طالب لك

 وإجراء العملٌة المهارات الطلبة إلكساب العملٌة والجلسات المٌدانٌة، والرحالت ،والتقدٌم الذاتً التعلم مهارات

 او العروض او التقارٌر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلٌل على الطلبة لتدرٌب التجارب

 .الملصقات
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