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 1الصفحح 

 
  

 (األكادَوٍ()هراخؼح الثرًاهح الؼالٍ )هراخؼح أداء هؤصضاخ التؼلُن 

 وصف الثرًاهح األكادَوٍ 

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

 

 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 انحاعثاخ انمغى انعايؼٙ / انًشكض  .2

 حاعثاخ اعى انثشَايط األكادًٚٙ  .3

 تكانٕسٕٚط ادج انُٓائٛح اعى انؾٓ .4

 عُٕ٘ انُظاو انذساعٙ   .5

 ال ٕٚظذ انًؼرًذ   تشَايط االػرًاد .6

 انًؤششاخ انخاسظٛح األخشٖ  .7
، ػًم ٕٚيا، تحس انرخشض ، عًُاساخ  45ذطثٛك نهصف انشاتغ يذج 

 ٔانغاػح انحشجذماسٚش 

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد انٕصف  .8

  أْذاف انثشَايط األكادًٚٙ .9

 ؼهٕياخ فٙ ػهٕو انحاعٕب نرغطٛح يا ٚذسط فٙ انًشحهح انًرٕعطح ٔاالػذادٚح فٙ انؼشاق.ٚضٔد تً -1

 ٚضٔد تًؼهٕياخ ذؤْهّ نهؼًم فٙ انذٔائش انؼهًٛح ٔيُؾاخ انثحس انؼهًٙ ٔٔصاساخ انذٔنح. -2

 ٚضٔد تًؼهٕياخ كافٛح ذؤْهّ نركًهح دساعرّ انؼهٛا . -3

 ذؼهًٛٛح. ٚضٔد تًؼهٕياخ ذغاػذِ فٙ اػذاد دسٔط -4

 

 

 

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى  .11
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  ٔانفٓى  انًؼشفح-أ

  ٚضٔد تًؼهٕياخ فٙ ػهٕو انحاعٕب نرغطٛح يا ٚذسط فٙ انًشحهح انًرٕعطح ٔاالػذادٚح فٙ انؼشاق. -1أ

 اساخ انذٔنح.ٚضٔد تًؼهٕياخ ذؤْهّ نهؼًم فٙ انذٔائش انؼهًٛح ٔيُؾاخ انثحس انؼهًٙ ٔٔص -2أ

 ٚضٔد تًؼهٕياخ كافٛح ذؤْهّ نركًهح دساعرّ انؼهٛا . -3أ

 ٚضٔد تًؼهٕياخ ذغاػذِ فٙ اػذاد دسٔط ذؼهًٛٛح. -4أ

  -5أ

 -6أ

 انخاصح  انًٓاساخ-ب 

 ٚضٔد تًؼهٕياخ فٙ اػذاد يخرثشاخ انحاعٕب – 1ب 

 ذمذٚى انذػى ٔانًغاَذج اللغاو انكهٛح االخشٖ – 2ب 

       عذاخ انرٙ ٚفشضٓا انؼانى نهرغٛش انغشٚغ فٙ يٕضٕع انحاعثاخيٕاظٓح انًغر – 3ب 

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

ؼهٛى انزاذٙ تاالضافح انٗ اخ ػهٗ انرانطانث عايٛغ الغشاض انغًُاساخ ٔرنك نحسػًم انطهثح ػهٗ ؽكم ي

 الَعاص انؼًمٔاالعرؼاَح تاالَرشَد  ذكهٛف انطانثاخ نؼًم يؾاسٚغ يٍ خالل ْزِ انًعايٛغ

 

 

 طشائك انرمٛٛى      

 

 ٔنعُح يُالؾح نهًؾاسٚغ االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح

 

 

  انرفكٛش يٓاساخ-ض

  ذغطٛح يا ٚذسط فٙ انًشحهح انًرٕعطح ٔاالػذادٚح فٙ انؼشاق. -1ض        

 ٚضٔد تًؼهٕياخ فٙ اػذاد يخرثشاخ انحاعٕب -2ض

 ؼهًٛٛحتًؼهٕياخ ذغاػذِ فٙ اػذاد دسٔط ذ -3ض

  -4ض   

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 لذسج انطانثح ػهٗ كراتح انثحس تًفشدْا 

 لادسج ػهٗ انماء انًحاضشاخ 

 ٔصٕنٓا نهرؼهى انزاذٙ 

 اعرؼًال انٕعائم انخاسظٛح يصم االَرشَد 

 

 

 طشائك انرمٛٛى    
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 ٔنعُح يُالؾح نهًؾاسٚغ  االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح

 
 

 

 .انؾخصٙ(األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس  )انًٓاساخٔانًُمٕنح  ٓاساخ انؼايحانً-د 

 اػذاد انطانثاخ ػهًٛا ٔشمافٛا يٍ خالل انذسٔط انُظشٚح ٔانؼًهٛح  -1د

  -2د

 -3د

 -4د   

 ٔانرؼهى  انرؼهٛىطشائك          

 

 لذسج انطانثح ػهٗ كراتح انثحس تًفشدْا

 حاضشاخلادسج ػهٗ انماء انً 

 ٔصٕنٓا نهرؼهى انزاذٙ 

 اعرؼًال انٕعائم انخاسظٛح يصم االَرشَد 

 

 طشائك انرمٛٛى          

 

 ٔنعُح يُالؾح نهًؾاسٚغ االخرثاساخ انُظشٚح ٔانؼًهٛح

 تُٛح انثشَايط  .11

انغاػاخ  انؾٓاداخ ٔانغاػاخ انًؼرًذج .12

 انًؼرًذج

اعى 

مشس ًان

تانهغح 

 انؼشتٛح

مشس تانهغح ًاعى ان

 هٛضٚحاالَك
 سيض انًمشس

انًشحهح 

 ٛحانذساع
 انشلى

 ع ٌ

 Mathematics رَاضُاخ  3
101CM      

      
1 01 

  

 درخح الثكالىرَىس 

اصش   2 ( صاػح هؼتوذج 111تتطلة )

 ترتُح

Principles of 

Educations 

102CPE     

       

1 02 

حمىق   2

 اًضاى

Human Rights 103HR 1 03  

 

ح ترهد 2 2

 ههُكلح

Structural 

Programming 

104CSP 1 04 

لغح   2

 ػرتُح

Arabic 

Language 

105CAL 1 05 



 

 

  
 4الصفحح 

 
  

تصوُن  2 2

 هٌطمٍ

Logic Design 106CLD 1 06 

ػلن   2

الٌفش 

 الترتىٌ

Educational 

Psychology 

107CEP 1 07 

 Techniques 108CT 1 08 تمٌُاخ 2 2

هُاكل   3

 هتمطؼح

Discrete 

Structures 

109CDS 1 09 

الٌظرَح   3

 االحتضاتُح
Computational 

Theory 
210CCT 2 10 

هؼوارَح  2 2

 الحاصثح

Computer 

Architecture 

211CCA 2 11  

ترهدح  2 2

 كُاًُح

Object 

Oriented 

Programming 

212COOP 2 12  

تحلُل  2 2

 ػذدٌ

Numerical 

Analysis 

213CNA 2 13  

هُاكل  2 2

 تُاًاخ

Data 

Structures 

214CDAS 2 14  

ػلن   2

ًفش 

 ًوى

Growth 

Psychology 

215CGP 2 15  

تحلُل  2 2

 ًظن

Systems 

Analysis 

216CSA 2 16  

ادارج   2

وتؼلُن 

 ثاًىٌ

Adminstration 

and 

Secondary 

Education 

217CASE 2 17  

هٌهح   2

تحث 

 ػلوٍ

Scientific 

Research 

Curricula 

218CSRC 2 18  

  Compiler 319CCO 3 19 هترخواخ 2 2

ركاء  2 2

 اصطٌاػٍ
Artificial 

Intelegence 

320CAI 3 20  

هؼوارَح   2

 الحاصثح

Computer 

Architecture 

321CCA 3 21  

رصىم  2 2

 الحاصثح

Computer 

Graphics 

322CCG 3 22  

هٌذصح   2

 تراهدُاخ
Software 

Engineering  

323CGEP 3 23  

  Consulting & 324CCPH 3 24ارشاد   2
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وصحح 

 ًفضُح

Psychological 

Health 

هٌاهح   2

وطرق 

 تذرَش

Methods of 

Teaching & 

Curricula 

325CTM 3 25  

ترهدح  2 2

 هرئُح

Visual 

Programming 

326CVP 3 26  

شثكاخ  2 2

 الحاصىب
Computer 

Networks 

427CCNE 4 27  

اهٌُح  2 2

 الحاصىب
Security of 

Computer 

428CSoC 4 28  

وصائط  2 2

 هتؼذدج

Multimedia 429CMM 4 29  

تطثُماخ   2

 ركُح

Intelligent 

Application 

430CIA 4 30  

ًظن  2 2

 تشغُل

Operating 

Systems 

431COS 4 31  

6  

 
هشروع 

 تحث

Research 

Project 

432CRP 4 32  

لُاس   2

 وتمىَن

Measurement 

and 

Evaluation 

433CME 4 33  

  Application 434CAP 4 34 تطثُك 4 
 

 انرخطٛظ نهرطٕس انؾخصٙ .13

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

 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛاس انمثٕل  .14

 
 / اجراء مقابلة للطالبات المقبوالت / الفرع العلمي فقط زيالقبول المرك

 

 أْى يصادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايط .15



 

 

  
 6الصفحح 

 
  

 توجيهات قطاعية
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 هخطط ههاراخ الوٌهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوماتلح لوخرخاخ التؼلن الفردَح هي الثرًاهح الخاضؼح للتمُُن

 هخرخاخ التؼلن الوطلىتح هي الثرًاهح 

ضٌح / ال

 الوضتىي
 اصن الومرر رهز الومرر

 أصاصٍ

 أم اختُارٌ

 الوؼرفح والفهن
الوهاراخ الخاصح 

 تالوىضىع
 ههاراخ التفكُر

 الوهاراخ الؼاهح والوٌمىلح

) أو( الوهاراخ األخري 

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  تصميم
 منطقي

    ى        ى     اصاصٍ

 108CT ى    ى    ى اصاصٍ ذمُٛاخ        

101CM ى اصاصٍ سٚاضٛاخ                

 109CDS ى اصاصٍ ْٛاكم يرمطؼح                

 107CEP  ػهى َفظ

 ذشتٕ٘

    ى             اصاصٍ
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102CPE ى اصاصٍ اعظ انرشتٛح                

 103HR ٌى              ى اصاصٍ حمٕق االَغا  

 105CAL ى              ى اصاصٍ نغح ػشتٛح  

انُظشٚح  210CCT الثاًُح

 حرغاتٛحاال

        ى        ى اصاصٍ

 212COOP ى      ى    ى    ى اصاصٍ تشيعح كٛاَٛح  

 214CDAS ْى اصاصٍ ٛاكم تٛاَاخ                

 213CNA ٘ى        ى اصاصٍ ذحهٛم ػذد        

 216CSA  ى      ى        ى اصاصٍ ذحهٛم َظى  

 211CCA يؼًاسٚح 

 انحاعثح

  ى          ى    ى اصاصٍ

 217CASE  اداسج ٔذؼهٛى

 شإَ٘

  ى              ى اصاصٍ

 215CGP ًَٕ ى              ى اصاصٍ ػهى َفظ  
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 218CSRC  يُٓط تحس

 ػهًٙ

  ى              ى اصاصٍ

ركاء  320CAI الثالثح

 اصطُاػٙ

  ى      ى    ى    ى اصاصٍ

 322CCG سعٕو 

 انحاعثح

  ى      ى    ى    ى اصاصٍ

 323CGEP  ُْذعح

 تشايعٛاخ

  ى              ى اصاصٍ

 321CCA يؼًاسٚح 

 انحاعثح

  ى      ى    ى    ى اصاصٍ

 319CCO ى اصاصٍ يرشظًاخ                

 326CVP ى      ى        ى صاصٍا تشيعح يشئٛح  

 325CTM  يُاْط ٔطشق

 ذذسٚظ

  ى              ى اصاصٍ

 324CCPH  اسؽاد ٔصحح

 َفغٛح

  ى              ى اصاصٍ

  ى      ى    ى    ى اختُارٌ 429CMM multimedia الراتؼح
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 431COS ى              ى اصاصٍ َظى ذؾغٛم  

 428CSOC ى              ى اصاصٍ حاعٕب  ايُٛح  

 427CCNE ؽثكاخ 

 انحاعٕب

  ى      ى    ى    ى اصاصٍ

 430CIA ى      ى    ى    ى اختُارٌ ذطثٛماخ ركٛح  

 433CME ى              ى اصاصٍ لٛاط ٔذمٕٚى  

 434CAP ى              ى اصاصٍ طثٛكذ  

 432CRP ى              ى اصاصٍ يؾشٔع تحس  
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 وىرج وصف الومررً

 

 وصف الومرر

 

 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

  انؼهًٙ حاعثاخانمغً  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .2

 اعى / سيض انًمشس .3
Structural Programming                                          
104CSP                                   

 حاعثاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .4

 عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .5

 االٔنٗ انفصم / انغُح .6

 161 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .7

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 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.  

 

 هراخؼح أداء هؤصضاخ التؼلُن الؼالٍ ))هراخؼح الثرًاهح األكادَوٍ((

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

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

 البرنامج.
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 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 انرؼشٚف تٓزِ انهغح -1أ

 كراتح انثشايط -2أ

 فٓى انًغانح ٔذحهٛهٓا -3أ
 Cنًغانح تاعرخذاو نغح حم ا-4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 فٓى انًغأنح – 1ب

 ذحهٛم انًغأنح – 2ب

 كراتح تشَايط نحم انًغأنح – 3ب

   ذطثٛك انثشَايط ػهٗ يغائم يًاشهح ٔاٚعاد انحهٕل نٓا  -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 ++Cكراتح انثشايط تاعرخذاو نغح انثشيعح 
 

 

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 ++Cاػذاد خشٚعاخ لادساخ ػهٗ كراتح انثشايط ٚاعرخذاو نغح  -1ض
 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 ش٘االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظ
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 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

 لذسج انطانثاخ ػهٗ كراتح انثشايط نحم انًغائم -1د

 كراتح انثحٕز -2د

 انثحس ٔاعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ االَرشَد -3د

    -4د
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 تُٛح انًمشس .11

 انغاػاخ األعثٕع
ى يخشظاخ انرؼه

 انًطهٕتح
اعى انٕحذج / انًغاق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى

1 5 

تعريف لغة البرمجة, 
قواعد كتابة البرنامج, 

 المتغيرات والثوابت

تعريف لغة البرمجة, 
قواعد كتابة البرنامج, 

 المتغيرات والثوابت

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ

2 5 

عبارات اإلدخال 
الل واإلخراج وجملة اإلح

 الحسابي

عبارات اإلدخال 
واإلخراج وجملة اإلحالل 

 الحسابي

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الدوال الرياضية الدوال الرياضية 5 3

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ العدادات  العدادات  5 4

5 5 

عمليات المقارنة 
والعمليات المنطقية 
 وعمليات على البت

نة عمليات المقار 
والعمليات المنطقية 
 وعمليات على البت

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ switchجمل االختيار  switchجمل االختيار  5 6

7 5 
المنفردة   ifجملة 

 والمتداخلة
المنفردة   ifجملة 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ والمتداخلة

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ  ifتطبيقات في جملة   ifتطبيقات في جملة  5 8

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ whileجملة التكرار  whileجملة التكرار  5 9

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ for جملة التكرار  for جملة التكرار  5 10

11 5 

تطبيقات 
applications  في

 جمل التكرار 

تطبيقات 
applications  في

 جمل التكرار 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ جمل التكرار المتداخلة  جمل التكرار المتداخلة  5 12

13 5 
تطبيقات في جمل التكرار 

 المتداخلة 
تطبيقات في جمل التكرار 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ المتداخلة 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ جمل التوقف واالستمرار  جمل التوقف واالستمرار  5 14

15 5 
في جمل التوقف  تطبيقات

 واالستمرار 
تطبيقات في جمل التوقف 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ واالستمرار 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ المصفوفات األحادية  المصفوفات األحادية  5 16

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙتطبيقات على المصفوفة تطبيقات على المصفوفة  5 17
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 األحادية األحادية
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ المصفوفات ذات البعدين  ات البعدين المصفوفات ذ 5 18

19 5 
تطبيقات على المصفوفة 

 ذات البعدين
تطبيقات على المصفوفة 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ ذات البعدين

20 5 
المصفوفات متعددة 

 األبعاد
المصفوفات متعددة 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ األبعاد

21 5 
تطبيقات في المصفوفات 

 متعددة األبعاد
تطبيقات في المصفوفات 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ متعددة األبعاد

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الدوال من النوع األول  الدوال من النوع األول  5 22

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ تطبيقات تطبيقات 5 23

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الدوال من النوع الثاني  الدوال من النوع الثاني  5 24

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ تطبيقات تطبيقات 5 25

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ السالسل الحرفية  السالسل الحرفية  5 26

27 5 
تطبيقات في السالسل 

 الحرفية 
تطبيقات في السالسل 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الحرفية 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الكيانات الكيانات 5 28

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ مصفوفة الكيانات وفة الكياناتمصف 5 29

30 5 
تطبيقات في مصفوفة 

 الكيانات 
تطبيقات في مصفوفة 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الكيانات 

31 5 
إرسال واستقبال الكيانات 

 من الدوال
إرسال واستقبال الكيانات 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ من الدوال

32 5 
بال تطبيقات إرسال واستق
 الكيانات من الدوال 

تطبيقات إرسال واستقبال 
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الكيانات من الدوال 



 

 

  
 16الصفحح 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

1- "Programming in C++, An Applied Approach", 

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 

 

ٔذؾًم ػهٗ عثٛم  يرطهثاخ خاصح )

انًصال ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ 

 ٔانثشيعٛاخ ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم 

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
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 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .2

    106CLD انرصًٛى انًُطمٙ / سيض انًمشس اعى .3

 حاعثاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .4

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .5

 االٔنٗ انفصم / انغُح .6

 161 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .7

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 مبيوتر االلكترونيةتعريف الطمبة بالتصميم االلكتروني ودوائر الك

 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .13

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 يؼشفح ذصًٛى انذٔائش انًُطمٛح -1أ

 فٓى انذٔائش انكٓشتائٛح-2 أ

  فٓى كٛفٛح تُاء انحاعثح -3أ
 يؼشفح كٛفٛح ػًم انحاعثح -4أ
  -5أ

   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 ُاء ٔػًم انحاعثح فٓى ت  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 كٛف ذؼًم انحاعثح ٔيا ْٛح االظضاء انًُطمٛح نٓا

 

 طشائك انرمٛٛى      
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 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 ك انؼًهٙانكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛ

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 

 

 
 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

 لذسج انطانثاخ ػهٗ كراتح انثشايط نحم انًغائم -1د

 كراتح انثحٕز -2د

 َدانثحس ٔاعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ االَرش -3د

    -4د
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 تُٛح انًمشس .14

 انغاػاخ األعثٕع
يخشظاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اعى انٕحذج / انًغاق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى

1 5 
انرؼشف ػهٗ االَظًح 

 انؼذدٚح
 أنظمة األعداد

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ 

2 5 
 العددية يل بين االنظمةالتحو 
 

 يل بين االنظمةالتحو 
 االخرثاساخ َٙظش٘ ٔػًه 

3 5 
 العددية يل بين االنظمةالتحو 
 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ التحويل بين االنظمة

4 5 
يؼشفح انؼًهٛاخ 

 انحغاتٛح
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ العمليات الحسابية

5 5 
يؼشفح انؼًهٛاخ 

 انحغاتٛح
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ العمليات الحسابية

6 5 
انرؼشف ػهٗ انعثش 

 انثٕنٙ
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الجبر البوولي

7 5 
انرؼشف ػهٗ انعثش 

 انثٕنٙ
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الجبر البوولي

8 5 
انرؼشف ػهٗ انعثش 

 انثٕنٙ
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الجبر البوولي

9 5 
انرؼشف ػهٗ انعثش 

 انثٕنٙ
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الجبر البوولي

 االخرثاساخ ٘ ٔػًهَٙظش االمتحان االول  5 10

11 5 
انحم تٕاعطح خاسطح 

 كاسَٕف
خارطــة كــارنــوف 

Karnaugh Map 
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ

12 5 
انحم تٕاعطح خاسطح 

 كاسَٕف
خارطــة كــارنــوف 

Karnaugh Map ٙاالخرثاساخ َظش٘ ٔػًه 

13 5 
انحم تٕاعطح خاسطح 

 كاسَٕف
خارطــة كــارنــوف 

Karnaugh Map 
 االخرثاساخ ٔػًهٙ َظش٘

14 5 
-دائرة نصف -أمثلة التصميم

 الجامع التام  –لجامع ا
-دائرة نصف -أمثلة التصميم

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الجامع التام  –لجامع ا

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الطارح التام-حدائرة نصف الطار  الطارح التام-حدائرة نصف الطار  5 15

16 5 
الثنائية  حالل األعداد العشرية

 الترميز إلى القطع
حالل األعداد العشرية الثنائية 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الترميز إلى القطع

17 5 
الى   تحويل من النظام الثنائي

 كراي
الى   تحويل من النظام الثنائي

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ كراي

18 5 
النظام  كراي الى  تحويل من

 الثنائي
النظام  كراي الى  تحويل من

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الثنائي

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ دائرة اإلضافة المتوازية دائرة اإلضافة المتوازية 5 19

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ االمتحان الثاني  5 20
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15.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

 مالفوينو    االلكترونيك الرقمي مبادئ وتطبيقات

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

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

 

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ الهزازات الهزازات 5 21

 االخرثاساخ ٔػًهَٙظش٘  غير المتزامن RSالقالب   غير المتزامن RSالقالب   5 22

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ المتزامن  SRالقالب  المتزامن  SRالقالب  5 23

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ D     (Delay )القالب  D     (Delay )القالب  5 24

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ JKالقالب  JKالقالب  5 25

 االخرثاساخ َٙظش٘ ٔػًه Toggle (T)القالب  Toggle (T)القالب  5 26

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ المشفرات وفك التشفير المشفرات وفك التشفير 5 27

28 5 
الموزعات واستعماالتها في 

 تصميم االئتالف
الموزعات واستعماالتها في 

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ تصميم االئتالف

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ االمتحان الثالث  5 29

30 5 
قراءة فقط ذاكرة المعرفة 

(Rom) 
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ (Romذاكرة القراءة فقط )

31 5 

 العداداتمعرفة 
 العدادات المتزامنة  

 االخرى العدادات

 العدادات
 العدادات المتزامنة  

 االخرى العدادات
 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ

32 5 

 سجل االزاحة التعرف على  
 سجل االزاحة المتوالية

 متوازيةسجل االزاحة ال 

 

 سجل االزاحة  
 سجل االزاحة المتوالية

 سجل االزاحة المتوازية 

 االمتحان
 الثالث

 االخرثاساخ َظش٘ ٔػًهٙ
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انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم 

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 ًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( ان
 

 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .11

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .11

 108CT   ذمُٛاخ اعى / سيض انًمشس .12

 حاعثاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .13

 عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .14

 االٔنٗ انفصم / انغُح .15

 128 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .16

 17/4/2116 اد ْزا انٕصف ذاسٚخ إػذ .17

 أْذاف انًمشس .18

 تعريف الطالب عمى مكونات الحاسوب الداخمية والمغات القديمة والحديثة لمحاسوب

 

 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .16

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 يؼشفح يكَٕاخ انحاعثح انًادٚح -1أ

 يؼشفح تشايط انحاعثح -2أ

 حفٓى ػًم انحاعث -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 فٓى يكَٕاخ انحاعثح انًادٚح ٔانثشيعٛاخ انخاصح تٓا  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب
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 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انكرة ٔانًالصو

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 حاعثح ٔيكَٕاذٓاانرؼشف ػهٗ ان -1ض

 كٛفٛح ذًصٛم انثٛاَاخ داخم انحاعثح -2ض

 اعرؼًال انرطثٛماخ انعاْضج -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 

 

 
 ًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (.انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ ان -د 

 لذسج انطانثاخ ػهٗ كراتح انثشايط نحم انًغائم -1د

 كراتح انثحٕز -2د

 انثحس ٔاعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ االَرشَد -3د

    -4د
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 تُٛح انًمشس .17

 انغاػاخ األعثٕع
يخشظاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اعى انٕحذج / انًغاق 

 أٔ انًٕضٕع
 مح انرمٛٛىطشٚ طشٚمح انرؼهٛى

 Data اساسيات الحاسبةتعلم  4 1
Representation  ٘االخرثاساخ َظش 

 االخرثاساخ َظش٘  Numbers  اساسيات الحاسبةتعلم  4 2

 االخرثاساخ َظش٘  Characters اساسيات الحاسبةتعلم  4 3

4 4 

 Computer اساسيات الحاسبةتعلم 

Architecture  
-Processor 

Architecture 

 االخرثاساخ َ٘ظش

5 4 Ms_dos  ايعازات  Fetch & Execute  ٘االخرثاساخ َظش 

6 4 Ms_dos  ايعازات  Busses  ٘االخرثاساخ َظش 

7 4 Ms_dos  ايعازات  Registers  ٘االخرثاساخ َظش 

8 4 Ms_dos  ايعازات  ALU  

 االخرثاساخ َظش٘  

9 4 Xp   ايعازات Control Unit  ٘االخرثاساخ َظش 

10 4 Xp   ايعازات 
Types of Memory 
  

       - RAM 

 

 االخرثاساخ َظش٘

11 4 Xp   ايعازات 
Types of Memory 
      -ROM 

   
 

 االخرثاساخ َظش٘ 

12 4 Xp   ايعازات Flash Memory  ٘االخرثاساخ َظش 

13 4 Office  ( (word Virtual Memory  ٘االخرثاساخ َظش 

14 4 Office  ( (word Cache Memory 

 
 االخرثاساخ َظش٘ 

15 4 Office  ( (excel BIOS  ٘االخرثاساخ َظش 

16 4 Office  ( (excel CMOS ٘االخرثاساخ َظش 

17 4 Office  ( (excel 

Data Storage     
-Hard Disk  
-CD-ROM   

 

 االخرثاساخ َظش٘ 

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

-Input ( Keyboard -

Touch Screen –

 االخرثاساخ َظش٘ 
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Mouse) 

19 4 Office  ( (power point 
Output ( Display , 

Printer)   
 

 االخرثاساخ َظش٘ 

20 4 Office  ( (power point Data 

Transmission    ٘االخرثاساخ َظش 

21 4  
Programming Language 
  - Machine Language 

 
 الخرثاساخا َظش٘ 

22 4  
   - Assembly Language 

   - High level Language 

 
 االخرثاساخ َظش٘

23 4  
Types of  Editors 
 -Translators   
-Assemblers  

 

 االخرثاساخ َظش٘ 

24 4  

Types of  Editors 
-Interpreter 
-Compiler  

 

 

 االخرثاساخ َظش٘ 

25 4  

Software Model of the 

8088/8086 MP  

 -8088/8086 Registers  
-General purpose 

Register 

 االخرثاساخ َظش٘ 

26 4  

-Instruction  Pointer  

 -pointer & index 

Register   
 - Status & Flag 

Register 

 

 االخرثاساخ َظش٘ 

27 4  

Memory Address Space 

& Data        

Organization  
 

 االخرثاساخ َظش٘ 

28 4  
    Segment Register & 

Memory             

Segmentation 
 االخرثاساخ َظش٘

29 4  
Generating a memory 

address 
 االخرثاساخ َظش٘ 



 

 

  
 25الصفحح 

 
  

 

18.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

 Computer in your future, bryan 

pfaffenberger,New Jersey, 2003.    
 

 

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم 

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
 

 

 

 

 

 

   Space(Logical & 

Physical Address)  
 

30 4  Addressing Modes  ٘االخرثاساخ َظش 

31 4  

Instruction set 

- Transfer Instruction 

- Arithmetic Instruction 

- Logical Instruction 

 

 االخرثاساخ َظش٘ 

32 4  

Input / Output 

programming  

-Programmed I/O 

-Interrupt I/O 

-Polling 

  -DMA 

 االخرثاساخ َظش٘ 
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 تغذادظايؼح  انًؤعغح انرؼهًٛٛح .19

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .21

 101CM     سٚاضٛاخ اعى / سيض انًمشس .21

 سٚاضٛاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .22

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .23

 االٔنٗ انفصم / انغُح .24

 96 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .25

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .26

 أْذاف انًمشس .27

 ٔذٕضٛح انرًاسٍٚ يٍ انؼذٚذ حم يغ انشٚاضٛاخ يادج ٕاضٛغي ذذسٚظ

 حٛاذُا فٙ انًٓى انًٕضٕع نٓزا انرطثٛمٙ انعاَة

 

 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .19

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 حم انًؼادالخ انشٚاضٛح -1أ

 كٛفٛح ذًصٛم انًؼادالخ ٔحهٓا تاعرخذاو انحاعٕب -2أ

 انًغانح سٚاضٛا ٔحهٓا كٛفٛح ذًصٛم -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 حم انًؼادالخ انشٚاضٛح تاعرخذاو انحاعثح – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انكرة ٔانًالصو
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 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 

 

 
 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

 انًغائم لذسج انطانثاخ ػهٗ كراتح انثشايط نحم -1د

 كراتح انثحٕز -2د

 انثحس ٔاعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ االَرشَد -3د

    -4د



 

 

  
 28الصفحح 

 
  

 تٌُح الومرر .21

 الضاػاخ األصثىع
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن

 :خواصها :تعريفها)الدوال التعرف على الدوال 3 1

 ختثاراخاال ًظرٌ  (الدوال انواع

2 3 
 :خواصها :تعريفها)الدوال التعرف على الدوال

 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

 في اخرى واضيعم التعرف على الغايات 3 5

 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 : نواعهاا

 (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

 التعرف على المححدات 3 12
 :رتبها)المحددات

 االختثاراخ ًظرٌ  (ينتمار  حل :خواصها

 االختثاراخ ًظرٌ  الدوال معكوس الدوال 3 13

 االختثاراخ ًظرٌ  الزائدية الدوال انواع الدوال 3 14

 طرقها)المشتقة التعرف على المشتقات 3 15

 حل :الضمنية المشتقات:
 االختثاراخ ًظرٌ 
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 (تمارين

 انواع المشتقات 3 16
 الجزئية المشتقات

 لللدوا والمشتقات
 الزائدية

 االختثاراخ ًظرٌ

 انواع المشتقات 3 17
 الجزئية المشتقات

 للدوال والمشتقات

 الزائدية
 االختثاراخ ًظرٌ 

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان  3 18

 التكامل 3 19
 طرق:تعريفه)التكامل

 االختثاراخ ًظرٌ  (التكامل

 طرق التكامل 3 20
 طرق:تعريفه)التكامل

 اراخاالختث ًظرٌ  (التكامل

 طرق التكاهل 3 21
 التكامل طرق) التكامل

 االختثاراخ ًظرٌ  (المحدد التكامل:

 تطبيقات التكامل 3 22
 التكامل على تطبيقات

 االختثاراخ ًظرٌ تمارين حل:

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان   3 23

 االختثاراخ ًظرٌ  والمتسلسالت المتتابعات والمتسلسالت المتتابعات 3 24

 االختثاراخ ًظرٌ  والمتسلسالت المتتابعات والمتسلسالت متتابعاتال 3 25

26 3 
 وحل مقدمة)المتجهات المتجهات

 االختثاراخ ًظرٌ  تمارين

 االعداد 3 27
 االعداد 

 االختثاراخ ًظرٌ  (خواصها:تعريفها)العقدية

 االختثاراخ ًظرٌ تمارين حل  3 28

 االختثاراخ ًظرٌ  امتحان  3 29

 نظام في مقدمة القطبية حداثياتاال 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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21.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

 

Calculus – James Stewart 
Engineering Mathematics – K. A. Stroud – 

Second Edition   

   Calculus – Howard Anton – Sixth Edition 

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم 

ٕٛف ٔانرذسٚة انًصال يحاضشاخ انض

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
 



 

 

  
 31الصفحح 

 
  

 

28.  
 انًؤعغح انرؼهًٛٛح .29

 ظايؼح تغذاد

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .31

 109CDS       ْٛاكم يرمطؼح اعى / سيض انًمشس .31

 حاعثاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .32

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .33

 االٔنٗ انفصم / انغُح .34

 96 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .35

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .36

 أْذاف انًمشس .37

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 32الصفحح 

 
  

 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .22

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 ٚف انطانثح تانًُطك انشٚاضٙذؼش -1أ

 ذؼشٚف انطانثح تعثش انذٔال -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 ال ذٕظذ  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انكرة ٔانًالصو

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘
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 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

 نثشايط نحم انًغائملذسج انطانثاخ ػهٗ كراتح ا -1د

 كراتح انثحٕز -2د

 انثحس ٔاعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ االَرشَد -3د

    -4د



 

 

  
 34الصفحح 

 
  

 تٌُح الومرر .23

 الضاػاخ األصثىع
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن

1 3 
التعرف على المواضيع 

 وحل التمارين المذكورة
 االختثاراخ ًظرٌ  الرياضي االستقراء -

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 
 لمنطقيالتكافؤ ا 

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 -
 دمةمق -0        

طرق التعبير عن   -5        
 المجموعات

مفاهيم اساسية في  -3        
 المجموعات

 

 االختثاراخ ًظرٌ 

8 3  

 مخططات فين

 مجموعات االعداد -2        
 جبر المجموعات -6        

اسرة المجموعات واسرة  -7        
 المجموعات المفهرسة

 االختثاراخ ًظرٌ 

 ختثاراخاال ًظرٌ  امتحان  3 9

10 3  
االزواج المرتبة وضرب  -

 المجموعات
 الجبر البولياني -9        

 االختثاراخ ًظرٌ

11 3  

 العالقات

 مقدمة -0        

 العالقات الثنائية  -5        

 بيان العالقة -3        

طرق كتابة عناصر بيان   -2        
 العالقة

 المنطلق والمدى للعالقة -2        
 

 االختثاراخ رٌ ًظ

 االختثاراخ ًظرٌ  العالقات الذاتية والعالقات العكسية  3 12
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 تركيب العالقات -7        

 انواع العالقات -8        
 عالقات التكافؤ -9        

13 3  

 الدوال -

 مقدمة -0         

ومفاهيم  فتعاري  -5        
 اساسية في الدوال

 نماذج من الدوال -3        

 الدالة المركبة  -2        

 

 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 -0        

 المتجهات  -5        

 المصفوفات -3        

 

 االختثاراخ ًظرٌ

17 3  

 نماذج من المصفوفة المربعة  -

العمليات الجبرية في  -2        
 المصفوفات

 المحددات -6        

المصغرات والعوامل  -7        
 المرافقة

 

 االختثاراخ ًظرٌ 

18 3  

أيجاد معكوس مصفوفة مربعة غير  -
 شاذة

ت الخطية حل المعادال -9        
 باستخدام معكوس المصفوفة

 طريقة كرامر -01        

 االختثاراخ ًظرٌ 

 عطلة نصف السنة  3 19

 االختثاراخ ًظرٌ  

 االختثاراخ ًظرٌ  عطلة نصف السنة  3 20

21 3  

 المخططات -

 مقدمة -0        

 المفاهيم اساسية  -5        

 انواع المخططات -3        
 اخاالختثار ًظرٌ 

22 3  

 تعاريف  -

 نماذج من المخططات -2        

 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
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 المترافقات  3 25

 االختثاراخ رٌ ًظ 

 االختثاراخ ًظرٌ  الزمرة الجزئية االعتيادية -  3 26

 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  

 التاللغات الشكلية واآل -

 مقدمة -0        

مصطلحات ومفاهيم   -5        
 اساسية

 

 االختثاراخ ًظرٌ 

32 3  
 اللغات

 القواعد  -         
 انواع القواعد -         

 االختثاراخ ًظرٌ 

24.  
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 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

العلوم _ جامعة هياكل متقطعة، جاسم طعمة سرسوح، كلية  -
.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   
 

 

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم 

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
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 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح  .38

  حاعثاخا  مغى انعايؼٙ / انًشكضان .39

    107CEPػهى َفظ ذشتٕ٘  اعى / سيض انًمشس .41

 ػهى انُفظ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .41

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .42

 االٔنٗ انفصم / انغُح .43

 64 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .44

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .45

 أْذاف انًمشس .46

 



 

 

  
 39الصفحح 

 
  

 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .25

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انًالصو ٔانكرة

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 االخرثاساخ انُظشٚح

 
  انرفكٛشيٓاساخ  -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو 

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انُظشٚح

 

 

 



 

 

  
 41الصفحح 

 
  

 

 

 

 

 

 

 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

  -1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 تٌُح الومرر .26

 الضاػاخ صثىعاأل
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن

 االختثاراخ ًظرٌ  مفردات علم نفس النمو  2 1

 االختثاراخ ًظرٌ  مدخل الى علم نفس النمو  2 2

 االختثاراخ ًظرٌ  تعريف علم نفس النمو واهدافه  2 3

 االختثاراخ ًظرٌ لنمواهمية دراسة ا  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

 اخاالختثار ًظرٌ  مراحل النمو  2 9

 االختثاراخ ًظرٌ مظاهر 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 خرةمرحلة الطفولة المتا  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
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 االختثاراخ ًظرٌ ر وسائل االعالم في التنشئةتأثي  2 28

 االختثاراخ ًظرٌ  مرحلة المراهقة المبكرة  2 29

 االختثاراخ ًظرٌ  مرحلة المراهقة المتوسطة والمتأخرة  2 30

 االختثاراخ ًظرٌ  بعض مشكالت المراهقة  2 31

 االختثاراخ ًظرٌ  مراجعة عامة بالمادة  2 32

27.  

 : انمشاءاخ انًطهٕتح

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

 

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم 

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
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 ظايؼح تغذاد نرؼهًٛٛحانًؤعغح ا .47

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .48

       102CPE     اعظ ذشتٛح اعى / سيض انًمشس .49

 ػهى انُفظ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .51

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .51

 االٔنٗ انفصم / انغُح .52

 64 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .53

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .54

 أْذاف انًمشس .55

 

 

 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .28

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب
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 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 حانُظشٚاالخرثاساخ ا

 
  ساخ انرفكٛشيٓا -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو 

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 حاالخرثاساخ انُظشٚ

 

 

 
 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

  -1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 تٌُح الومرر .29

 الضاػاخ صثىعاأل
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن

 االختثاراخ ًظرٌ  معنى التربية  2 1

 االختثاراخ ًظرٌ  اهداف 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

 ختثاراخاال ًظرٌ التربية العربية قبل االسالم  2 10

 االختثاراخ ًظرٌ  التربية العربية بعد االسالم   2 11

 االختثاراخ ًظرٌ  التربية الحديثة  2 12

 االختثاراخ ًظرٌ  االساس االجتماعي للتربية  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

االساس االقتصادي   2 19
 االختثاراخ ًظرٌ  للتربية

التربية واثرها في التنمية   2 20
 االختثاراخ ًظرٌ  االقتصادية

21 2  
وارد التربية واستغالل الم 

 االختثاراخ ًظرٌ  الطبيعية

 االختثاراخ ًظرٌ االساس العلمي للتربية  2 22

 االختثاراخ ًظرٌ  التربيةوالمنهج   2 23
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24 2 
االساس العلمي في  

 االختثاراخ ًظرٌ  البحث واالستقصاء

25 2 
التربية في المنظور   

 االختثاراخ ًظرٌ  االسالمي 

26 2 
اعالم الفكر التربوي  

 االختثاراخ ًظرٌ  لعربي االسالميا

 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  قالتربية والتعليم في العرا  2 31

 االختثاراخ ًظرٌ  التجديد التربوي في العراق  2 32

31.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

 

 

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

عثٛم  انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
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 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .56

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .57

 103HRحمٕق االَغاٌ    اعى / سيض انًمشس .58

 ذاسٚخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .59

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .61

 االٔنٗ نغُحانفصم / ا .61

 64 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .62

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .63

 أْذاف انًمشس .64

 حقوق االنسان ئتوعية وتهيئة الموارد البشرية وتثبيت مباد -

 ترسيخ الديمقراطية-

  محاربة الفساد االداري -
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 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .31

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ -1أ

 حمٕق االَغاٌ. ذؼهٛى عظٔأ َغاٌ إلا قنحمٕ نشئٛغٛحا ْٛىنًفاا اٌ ٚؼشف انطانة  -1أ

 اٌ ٚفٓى انطانة يا انذًٚمشاطٛح ٔكٛف ٚرفاػم يغ انًُظٕس انذًٚمشاطٙ.-2أ

 اٌ ٚؼشف انطانة انحشٚح ٔكٛفٛح انرؼاٚؼ انغهًٙ. -3أ
  
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 يٓاسج انرؼشف ػهٗ حمٕق االَغاٌ ٔاؽكانٓا.  – 1ب

 تُاء انًٓاساخ انهضيح نهؼٛؼ كًٕاطٍ َؾظ فٙ ظم حٛاج دًٕٚلشاطٛح. – 2ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انًحاضشج

 

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 حانُظشٚ اخ االخرثاس

 
  فكٛشيٓاساخ انر -ض

 اٌ ٚرفكش انطانة تحمٕق انُغاٌ ٔاٌ ٚحافع ػهٛٓا. -1ض

 اٌ ٚغرٕػة انرؼاٚؼ يغ االخشٍٚ ٔفك احرشاو انشاٖ.-2ض

 -3ض

 

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     
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 انًحاضشج

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 حانُظشٚ االخرثاساخ

 

 

 
 خشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (.انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األ -د 

 انؼٛؼ ترغايح ٔحشٚح دٌٔ انرؼذ٘ ػهٗ حشٚح االخشٍٚ.  -1د

 االنرضاو تحمٕق االَغاٌ فٙ ؽرٗ انًعاالخ.-2د

  -2د

  -3د

    -4د
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 تٌُح الومرر .32

 الضاػاخ األصثىع
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن ُنطرَمح التؼل

 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

 النسان.ا
 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 
ين والفالسفة التعرف على ادلفكر 

االوربيني ودورهم يف جمال حقوق 
 االنسان

ادلفكرين والفالسفة االوربيني ودورهم 
 االختثاراخ الوحاضرج يف جمال حقوق االنسان

10 2 
التعرٌف بحقوق االنسان على 

 مستوى الثورات والشرعات
حقوق االنسان على مستوى 

 االختثاراخ الوحاضرج الثورات والشرعات

11 2 
لمصادر القانونٌة معرفة ا

 فً برٌطانٌالحقوق االنسان 
 وفرنسا وامرٌكا وروسٌا

المصادر القانونٌة لحقوق 
وفرنسا  فً برٌطانٌااالنسان 

 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 دساتري واالتفاقيات االقليمية والدولية ال 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 
وادلواد اليت وردت فية  الدستور العراقي

 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 حدة.منظمة االمم المت- منظمة االمم المتحدة.- 2 19
 االختثاراخ الوحاضرج الفساد االداري التعرٌف بالفساد االداري 2 20

21 2 
معرفة طرق مكافحة الفساد 

 االداري
 طرق مكافحة الفساد االداري

 االختثاراخ الوحاضرج

 االختثاراخ الوحاضرجاالثار المترتبة على الفساد معرفة االثار المترتبة على  2 22
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 االداري الفساد االداري

 

23 2 
التعريف بنشوء الدميقراطية يف العصور 

 احلديثة 
 االختثاراخ الوحاضرج نشوء الدميقراطية يف العصور احلديثة 

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

28 2 
معرفة مفهوم الدميقراطية والتعاريف 

 هبا  اخلاصة
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
 خاالختثارا الوحاضرج مناقشة التقارير  2 31
 االختثاراخ الوحاضرج مناقشة التقارير  2 32
33.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

 كتاب حقوق االنسان نشأتها وتاريخها وتطورها -د. رياض عزيز هادي 
 كتاب الديمقراطية ونشأتها وتاريخها وتطورها -د. رياض عزيز هادي  –

 دار الثقافة للنشر-عمان - 5112,_ النسان وحرياتهحقوق ا.  علي محمد الدباس

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

 

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

ًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انخذياخ االظر

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
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 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .65

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .66

       105CAL  ػشتٙ   اعى / سيض انًمشس .67

 ػشتٙ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .68

 كايهححضٕس عُح  أؽكال انحضٕس انًراحح .69

 االٔنٗ انفصم / انغُح .71

 64 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .71

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .72

 أْذاف انًمشس .73

 التعرف عمى قواعد المغة العربية االساسية والفرعية واالغالط االمالئية والمغوية

 

 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .34

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
  -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 ال ذٕظذ  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انكرة ٔانًالصو
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 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .74

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .75

       210CCT حرغاتٛحاانُظشٚح اال نًمشساعى / سيض ا .76

 حاعثاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .77

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .78

 انصاَٛح انفصم / انغُح .79

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 االخرثاساخ انُظشٚح

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 ة ٔانًالصو انكر

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انُظشٚح

 

 

 
 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

 ال ذٕظذ -1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 96 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .81

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .81

 أْذاف انًمشس .82

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

foundation of compilers course  
 

  

 

 

 

 

 

 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .35

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 كٛفٛح ذًصٛم انذخالخ انٗ انحاعثح تاعرخذاو ًَارض سٚاضٛح -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 ال ذٕظذ  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انكرة ٔانًالصو
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 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 حٔانُظشٚاالخرثاساخ 

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو 

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 حانُظشٚاالخرثاساخ 

 

 

 
 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

 ال ذٕظذ -1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 تٌُح الومرر .36

 الضاػاخ األصثىع
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن

1 3 

 التعرف على المجموعات
والنظريات المذكورة وحل 

 المسائل

An overview of Set 

Theory  ٌاالختثاراخ ًظر 

2 3  Graphs and Trees  ٌاالختثاراخ ًظر 

3 3  Finite Automata 

(Deterministic)  ٌاالختثاراخ ًظر 

4 3  Finite Automata (Non 

Deterministic) ٌاالختثاراخ ًظر 

5 3  Regular Expressions االختثاراخ رٌ ًظ 

6 3  Transition Graphs  ٌاالختثاراخ ًظر 

7 3  Equivalent of DFA’s, 

and UFA’s  ٌاالختثاراخ ًظر 

8 3  Kleene’s Theorem  ٌاالختثاراخ ًظر 

9 3  Kleene’s Theorem  ٌاالختثاراخ ًظر 

10 3  Kleene’s Theorem ٌاالختثاراخ ًظر 

11 3  Finite Automata with 

Output  ٌاالختثاراخ ًظر 

12 3  Finite Automata with 

Output  ٌاالختثاراخ ًظر 

13 3  Regular Languages  ٌاالختثاراخ ًظر 

14 3  Regular Languages  ٌاالختثاراخ ًظر 

15 3  Decidability  ٌاالختثاراخ ًظر 

16 3  Examination ٌاالختثاراخ ًظر 

17 3  Context free Grammars  ٌاالختثاراخ ًظر 

18 3  Context free Grammars  ٌاالختثاراخ ًظر 

19 3  Representing of 

Arithmetic Expressions  ٌاالختثاراخ ًظر 

20 3  Context Sensitive 

Grammars  ٌاالختثاراخ ًظر 

21 3  Regular Grammars  ٌاالختثاراخ ًظر 

22 3  Regular Grammars ٌختثاراخاال ًظر 

23 3  Derivation trees  ٌاالختثاراخ ًظر 

24 3  Greibach Normal Form  ٌاالختثاراخ ًظر 

25 3  Chomsky Normal Form  ٌاالختثاراخ ًظر 

26 3  Chomsky Normal Form  ٌاالختثاراخ ًظر 
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27 3  Push Down Automata  ٌاالختثاراخ ًظر 

28 3  Push Down Automata ٌاالختثاراخ ًظر 

29 3  Turing Machine  ٌاالختثاراخ ًظر 

30 3  Turing Machine  ٌاالختثاراخ ًظر 

31 3  Complexity Theory  ٌاالختثاراخ ًظر 

32 3  Examination  ٌاالختثاراخ ًظر 

37.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

Computer Theory 

Daniel Cohen, 2
nd

 edition, 2007 
 

 

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم 

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
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 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .83

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .84

   212COOP   تشيعح كٛاَٛح / ظافا اعى / سيض انًمشس .85

 حاعثاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .86

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .87

 انصاَٛح انفصم / انغُح .88

 161 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .89

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .91

 أْذاف انًمشس .91

 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. 
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 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .38

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 كراتح انثشايط تاعرخذاو نغح ظافا -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 كراتح انثشايط  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انكرة ٔانًالصو

 رمٛٛى طشائك ان     

 

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘
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 انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (.انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح  -د 

 لذسج انطانثاخ ػهٗ كراتح انثشايط نحم انًغائم -1د

 كراتح انثحٕز -2د

 انثحس ٔاعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ االَرشَد -3د

    -4د
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 تٌُح الومرر .39

 الضاػاخ األصثىع
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن

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 The while and ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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Statements do-while 

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 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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Promotion and 

Casting 

20 5  

Scope of 

Declaration 

Method,  
Overloading 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

21 5 
Application the 

Theoretical Text 

Declaration and 
Creation, Using 

Arrays, The 

Enhanced for  

statement  
 
 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 اخاالختثار

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 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ
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 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .92

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .93

    214CDAS ْٛاكم تٛاَاخ   اعى / سيض انًمشس .94

 حاعثاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .95

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .96

 انصاَٛح انفصم / انغُح .97

 128 )انكهٙ(ساعٛح ػذد انغاػاخ انذ .98

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .99

 أْذاف انًمشس .111

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 

Variables, 

Abstract Classes 

and Methods 
32 5  Exam 2 ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

41.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

JAVA how to program 6
th

 ED, H. M. 

Deitel, P. J. Deitel, 2002   

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم 

رذسٚة انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔان

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
 



 

 

  
 65الصفحح 

 
  

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 

 

 انرؼهى ٔانرمٛٛىيخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔ .41

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 انرؼشف ػهٗ انطشق انًغرؼًهح فٙ حم انًغائم -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 ذطثٛك انطشق انًزكٕسج ػًهٛا  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انكرة ٔانًالصو

 

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انرمٛٛى    
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 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 

 

 
 ٔانرطٕس انؾخصٙ (.انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف  -د 

 لذسج انطانثاخ ػهٗ كراتح انثشايط نحم انًغائم -1د

  -2د

 انثحس ٔاعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ االَرشَد -3د

    -4د
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 تٌُح الومرر .42

 الضاػاخ األصثىع
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن

1 4  

Introduction 

,Benefits ,Types 

of data structure. 

How to select 

the suitable data 

structure. 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

2 4  

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  

Array 

representation of 

stack 

record 

implementation 

of stack 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

6 4 

 Queue:  

definition, 

operations, and    

algorithms 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

7 4 
 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 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ



 

 

  
 68الصفحح 

 
  

10 4  
Array 

representation of  

Circular Queue 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

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 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

14 4  
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  

Graph: 

        -Directed 

graph 

         -

Undirected 

graph 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

17 4 
Half  – Year  

Break 

Graph 

representation: 

             -

adjacency matrix 

              -

adjacency lists 

 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 راخاالختثا

18 4  
Trees: tree 

structure and 

mathematical 

concepts . 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

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

21 4  

Tree 

representation: 

           -General 

tree 

           -Binary 

tree 

 وػولًٍظرٌ 

 
 االختثاراخ

22 4   tree  

transformations. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

23 4  
Representation 

of arithmetic 

expression using 

binary tree. 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

24 4  Binary search 

tree. 
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

25 4  

Sorting 

algorithms: 

selection, 

bubble, 

insertion, and 

quick sort. 

 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

26 4  

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++ 

 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ

29 4 
 ًظرٌ وػولٍ  

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ   4 30
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ   4 31
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ   4 32

   Exam.   
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43.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
     ٖأخش  

1- Issam Alsafar, Data structure, alsafeer, 2001. 

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

3- Lectures of Data Structures from internet .   

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم  انخذياخ

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
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 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .111

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .112

  213CNA  ذحهٛم ػذد٘ اعى / سيض انًمشس .113

 سٚاضٛاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .114

 حضٕس عُح كايهح اححأؽكال انحضٕس انًر .115

 انصاَٛح انفصم / انغُح .116

 161 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .117

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .118

 أْذاف انًمشس .119

 دراسة الطرق العددية مستخدمين برنامج الماتالب

 

 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .44

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 انرحهٛم انؼذد٘ ٔذطثٛمٓا تانحاعثح انرؼشف ػهٗ طشق -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
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 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 ذطثٛك طشق انرحهٛم حاعٕتٛا  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انكرة ٔانًالصو

 

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 

 

 
 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

 ثشايط نحم انًغائملذسج انطانثاخ ػهٗ كراتح ان -1د

 كراتح انثحٕز -2د

 انثحس ٔاعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ االَرشَد -3د

    -4د
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 تٌُح الومرر .45

 الضاػاخ األصثىع
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن

1 5 
حل المعادالت بالطرق 

 المذكورة
 ًظرٌ وػولٍ مصادر االخطاء 

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ مصادر االخطاء  5 2

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ النقطة السائبة   5 3

4 5  
الخطأ المطلق والخطأ النسبي 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ باستخدام الفارزة السائبة

5 5  
 ًظرٌ وػولٍ امتحان الفصل االول

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ حل المعادالت الغير خطية   5 6

7 5  
حل المعادالت الغير خطية 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ باستخدام الرسم 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة التصنيف   5 8

 ًظرٌ وػولٍ طريقة الموضع الكاذب  5 9

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة نيوتن رافسن   5 10

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ يبية طريقة القسمة الترك  5 11

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة القسمة التركيبية  5 12

 ًظرٌ وػولٍ استخدام الطريقة التكرارية   5 13

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ امتحان الفصل الثاني  5 14

15 5  
حل منظومة المعادالت الغير 

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ خطية 

16 5  
منظومة المعادالت الغير  حل

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ خطية

 ًظرٌ وػولٍ عطلة نصف السنة  5 17

 
 االختثاراخ

18 5  
حل المعادالت الخطية  
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ باستخدام طريقة كاوس  

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ كاوس جوردن  5 19

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ كاوس سيدل جاكوبي  5 20

21 5  
االندراج واالستكمال طريقة 

 الكرانج
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍجدول الفروقات والمؤثرات   5 22
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 التقدمية والخلفية
 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة نيوتن النسبية   5 23

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ التكامل العددي   5 24

 ٌ وػولًٍظر طريقة شبه المنحرف  5 25

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ امتحان ثالث   5 26

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة سمبسون   5 27

28 5  
حل المعادالت النفاضلية  

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ تايلور 

29 5  
حل المعادالت النفاضلية  

 تايلور
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ طريقة اويلر  5 30

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ +اويلر المطورة  5 31

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ كوتا–طريقة رنك   5 32

46.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

  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 ( 
911 

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

م ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ ٔسػ انؼً

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم 

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
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 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .111

  حاعثاخا  انمغى انعايؼٙ / انًشكض .111

    216CSA   ذحهٛم َظى  اعى / سيض انًمشس .112

 حاعثاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .113

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .114

 انصاَٛح انفصم / انغُح .115

 128 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .116

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .117

 أْذاف انًمشس .118

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. 
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 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .47

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ
 ذحهٛم االَظًح يٍ اظم ذطثٛمٓا حاعٕتٛا -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

 انمذسج ػهٗ ذحهٛم ا٘ َظاو  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انكرة ٔانًالصو

 

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض
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 ى طشائك انرؼهٛى ٔانرؼه    

 

 انكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 

 

 
 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

 لذسج انطانثاخ ػهٗ كراتح انثشايط نحم انًغائم -1د

 كراتح انثحٕز -2د

 اعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ االَرشَدانثحس ٔ -3د

    -4د



 

 

  
 78الصفحح 

 
  

 تٌُح الومرر .48

 الضاػاخ األصثىع
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن

1 4 
Access 2007:explain 

interfaces &elements 
Introduction to 

analysis and design  

information systems 
 ٌ وػولًٍظر

 
 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. 
 راخاالختثا ًظرٌ وػولٍ

15 4 
Queries : append, 

update, and delete 
Design theory for  

relational databases ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 

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

 
 االختثاراخ

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) ٍالختثاراخا ً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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49.  

 انمشاءاخ انًطهٕتح :

  انُصٕؿ األعاعٛح 
 كرة انًمشس 
      ٖأخش 

  SQL for Microsoft access, Cecelia L. Allison 

&Neal A. Berkowitz/ wordware 

publishing,Inc.2005   

Introduction to DataBase System, C.J.,2000 

 

يرطهثاخ خاصح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم انًصال 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ 

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح (
 

انخذياخ االظرًاػٛح ) ٔذؾًم ػهٗ عثٛم 

انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة 

 انًُٓٙ ٔانذساعاخ انًٛذاَٛح ( 
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 ظايؼح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .119

  حاعثاخا  عايؼٙ / انًشكضانمغى ان .121

 211CCA     معمارية الحاسبة  اعى / سيض انًمشس .121

 حاعثاخ انثشايط انرٙ ٚذخم فٛٓا .122

 حضٕس عُح كايهح أؽكال انحضٕس انًراحح .123

 انصاَٛح انفصم / انغُح .124

 128 )انكهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .125

 17/4/2116 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .126

 أْذاف انًمشس .127

 الحاسبة اجزاء مع وعالقته المايكروي الجالمع تركيب 
 0808لجللمعا التجميعية باللغة البرمجة تعلم االخرى،
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 يخشظاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .51

 انًؼشفح ٔانفٓى  -أ

 االخرى الحاسبة اجزاء مع وعالقته المايكروي المعالج تركيب  -1أ
 0808لجللمعا ميعيةالتج باللغة البرمجة تعلم ،-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

    0808لجللمعا التجميعية باللغة البرمجة تعلم  – 1ب

  – 2ب

  – 3ب

   -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛك انؼًهٙ

 طشائك انرمٛٛى      

 

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓاساخ انرفكٛش -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انكرة ٔانًالصو ٔانرطثٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ انؼًهٙ ٔانُظش٘
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 انًٓاساخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انؾخصٙ (. -د 

 اخ ػهٗ كراتح انثشايط نحم انًغائملذسج انطانث -1د

  -2د

 انثحس ٔاعرخشاض انًؼهٕياخ يٍ االَرشَد -3د

    -4د
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 تٌُح الومرر .51

 الضاػاخ األصثىع
هخرخاخ التؼلن 

 الوطلىتح
اصن الىحذج / الوضاق 

 أو الوىضىع
 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن

1 4 
Emulator 8086 

learning Introduction ًٍظرٌ وػول 

 
 تثاراخاالخ

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 ٍخاالختثارا ً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 

 ًظرٌ وػولٍ طلة نصف السنةع  4 17

 
 االختثاراخ

 االختثاراخ ًظرٌ وػولٍ 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 
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25 4 Program executing 
Programming 

Examples 

 
 ًظرٌ وػولٍ

 
 االختثاراخ

26 4  Exam ٍاالختثاراخ ًظرٌ وػول 
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 


