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 1الصفحة 

 
  

 
 

 2020/  2019قسم علوم الحاسوب للعام الدراسي  /األكاديمي وصف البرنامج 

املتخصصة  على بناء املعارفات العليا خالل برانجمه األكادميي للدراس ومن 1984- 1983حيرص قسم علوم احلاسوب الذي أتسس يف عام 
 جمال يفمل خبرجيني اكفاء د سوق العلذي يرفالطالب ومواكبة التطورات السريعة يف جمال علوم احلاسوب. ويعترب القسم من اهم االقسام الدى 

 ديثة.ل التكنولوجيا احللعصر يف ظتطلبات ااستخدام شبكات احلاسوب ومبا يتالئم مع م و حتليل وانشاء االنظمة احلاسوبية واالنظمة الذكية

 جامعة بغداد سسة التعليميةالمؤ .1

 علوم الحاسوب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 برنامج قسم علوم الحاسوب

 الحاسوب علوم الدبلوم العالي اسم الشهادة النهائية  .4

 الدراسي:النظام  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ات الخارجية األخرى المؤثر .7
الشبكة العنكبوتية ) االنترنت(, بحوث علمية في تخصص القسم , 

 المختبرات , المكتبة.

 1/10/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ة ماد العمل إضافة الى تدريس ملمين بعلوم الحاسوب نظريا وعمليا قادرين على سد حاجة سوق ةمتخصصمالكات اعداد  -1

 مهارات الحاسوب الى طلبة األقسام األخرى داخل الكلية.

 ب.علوم الحاسو المساهمة في نشر األبحاث في مجال تخصص و جراء البحوث العلمية ومحاولة مواكبة التطور العلميا -2

 لتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خالل تقديم المشورة واالستشارات العلمية.ا -3

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجرجات امخ  .10

 االهداف المعرفية : ا-أ
 ان يكون للطالب قدرة على التحليل وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهه   -1أ

 م بأساسيات بعض اللغات البرمجية المستخدمة علمياان يكون للطالب الما  -2أ

 ة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع ان يكون للطالب القدر  -3أ

 ن يكون للطالب القدرة على الحصول على المعرفة والفهم  لعلوم الحاسوب باللغة االنكليزيةا  -4أ



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 
 مارات علمية وعملية – 1ب 

 مهارات تفكير وتحليل – 2ب 

   مهارات االستخدام والتطوير  - 3ب 

 مهارات االستنتاج والتحليل    - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المتعلقة بالمعرفة والنظم من خالل: بالمعلوماتتزويد الطلبة 

بورة ساو    data showشرح المواد الدراسية باالستعانة بالسبورة البيضاء مع أجهزة العرض االلكترونية ) -1

 الكترونية(.

 الدراسية.الواجبات البيتية للمفردات  -2

 توجيه الطلبة الستعانة بالمكتبات للحصول على المعرفة االكاديمية. -3

 توجيه الطلبة لزيارة المواقع االلكترونية للحصول على المعرفة االكاديمية. -4

 العصف الذهني اثناء المحاضرات. -5

 المحاضرات االلكترونية والتعليم المدمج. -6

 طرائق التقييم      

 الدراسية اختبارات شهرية للمواد -

 اختبارات يومية بأسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية. -

 الواجبات البيتية -

 اختبارات عملية -

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج
ل المشاكل مية بسالسة لحالتواصل مع الطالب وتقريب وجهات النظر بين التدريسي والطالب لغرض تقبل المادة العل -1ج

 العلمية .

 الطالب لكونه عضو فعال في العملية التعليمية واعتباره طرف أساسي فيها. استمالة -2ج

 عىل متابعة وقراءة المراجع العلمية لبةشجيع الطت -3ج
 تنمية التفكير العلمي لدى الطالب -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 لعلمية .امشاكل بقة للمهارات لحل التزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعلم السا -

 حل مجموعة من األمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي. -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية. -

 طرائق التقييم    

 ارات تتطلب مهارات علمية.امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخي -

 ية.امتحانات شهرية بأسئلة علمية وعمل -

 سية.درجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضيع الدرا -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها. -
 

طور قة بقابلية التوظيف والتاألخرى المتعل )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 .الشخصي(
 شهرية لعمل سمنارات من قبل الطلبةتخصيص ساعات أسبوعية او  -1د

 تخصيص ساعات للندوات وورش العمل ذات طابع علمي وثقافي واجتماعي. -2د

 التحفيز على العمل الجماعي. -3د

ي سوق العمل تشجيع الطالب عىل  -4د   
 
 اكتساب المعرفة وامكانية توظيفها ف

    رح أفكار جديدة حول المواضيع من قبل الطالبط -5د    

 والتعلم  التعليمطرائق          
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 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات  -

 الطلب من الطلبة مجموعة أسئلة تفكيرية خالل المحاضرات -

 إعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب حلول ذاتية. -

 طرائق التقييم          

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا. -

 ة تتعلق بالمادة الدراسية.درجات مشاركة ألسئلة منافس -

 درجات محددة بواجبات بيتية. -

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

الدبلوم العالي / 

 الفصل االول

  3 التشفير المتقدم 

  3 مواضيع متقدمة في أنظمة التشغيل 

  2 بياناتتنقيب  

  2 تصميم وتحليل الخوارزميات 

  2 التحليل اإلحصائي واالحتمالية 

  2 لغة انكليزية 

    

الدبلوم العالي / 

 الفصل الثاني

  3 ةشبكات الحاسب 

  2 معالجة الصور الرقمية 

  2 استرجاع المعلومات 

  2 ضغط البيانات 

  3 تعلم الماكنة 

  2 علميمناهج البحث ال 

    

    

  
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنت -

 المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق -

 المشاركة في الورش والدورات والندوات العلمية داخل وخارج العراق. -

 المعهد(ة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظم ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 متطلبات جامعية. -

 توجهات علمية محلية. -

 متطلبات علمية عالمية. -

 شبكة االنترنت -

 المناهج -

 التجارب المحلية والعالمية. -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

 تأهيلية المنقولةالمهارات العامة وال

األخرى المتعلقة بقابلية )المهارات 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي التشفير المتقدم 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي مواضيع متقدمة في أنظمة التشغيل 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي تنقيب بيانات 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي تصميم وتحليل الخوارزميات 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي التحليل اإلحصائي واالحتمالية 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي لغة انكليزية 

 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي ةشبكات الحاسب 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي معالجة الصور الرقمية 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي استرجاع المعلومات 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي ضغط البيانات 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي تعلم الماكنة 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي لبحث العلميمناهج ا 



  
 6الصفحة 

 
  

 تشفير متقدم

  دبلوم عالي

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2
 لدبلوم العاليا -التشفير المتقدم اسم / رمز المقرر .3

 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .4
 فصلي الفصل / السنة .5

 نظري ساعة 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يتم والديدان, وروسات يهدف المقرر الى تعليم الطالب الطرق المختلفة للدفاع عن أمن الكمبيوتر من الهجمات المختلفة مثل الفي

 رورية.ة الضبادئ الرياضيذلك من خالل التعرف على البرمجيات المختلفة وخوارزميات التشفير الحديثة والكالسيكية والم
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية  -أ
 االمنية احلاسبات األساسيةالتعرف على مفاهيم  -1أ

 تعلم كيفية االستفادة من هذه المفاهيم لحماية الحاسبات من مصادر التهديد الخارجية -2أ

 مجيات الخاصة بالحمايةالفهم المفصل لطبيعة عمل البر -3أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 
 تمكين الطالب من اختيار افضل الطرق لحماية الحواسيب – 1ب

 تعليم الطالب بالمخاطر الموجودة على شبكة االنترنيت – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية

 محاضرات عملية

 طرائق التقييم      

 اسئلة شفهية اثناء المحاضرة النظرية .1

 . امتحانات يومية في كل محاضرة بمادة المحاضرة السابقة2

 امتحانات شهرية 3
 القيمية .واألهداف الوجدانية  -ج

 النترنيتامن خالل البحث على شبكة  ةاإلجاباالستنتاجية للطلبة اثناء المحاضرة وتكليفهم بالبحث عن  األسئلةتوجيه  -1ج

 دم تناقل الحلول بين طالب المجاميع وذلك بتغيير المطاليب من مجموعة الى اخرىع-2ج

 دفع الطالب لاللتزام بحضور المحاضرات النظرية وذلك من خالل اجراء االمتحانات اليومية-3ج

 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

لسرية لتالية: اثالث انعرض في هذه المادة أسس ومبادئ تشفير المعلومات ونبين كيفية استخدام هذه التقنيات لتحقيق األهداف ال
Confidentiality وتكامل المعطيات ،Integrityوية المتصل ، وتحديد هAuthentication. 
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 تعلم البرمجيات التي تخص األمنية بالتحديد -1د

 تعلم الطالب بتحليل النتائج اإلحصائية واستكشاف البرامج الخبيثة -2د

 طرائق التقييم    

 االمتحانات النظرية واليومية والسمنارات

 

 بنية المقرر .10

 طريقة التقييم طريقة التعليم  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 

 

Introduction to 

computer cryptography 

& Classical cyphers 

algorithms 

 

 محاضرات نظرية  
امتحانات نظرية +امتحانات 

 يومية

2 
 

Modular arithmetic 

fundamentals and 

Finite Fields 

 

 

امتحانات نظرية +امتحانات  محاضرات نظرية 

 يومية

3  Block ciphers: DES  
امتحانات نظرية +امتحانات  ظرية محاضرات ن

 يومية

4  Block ciphers: AES   امتحانات نظرية +امتحانات  محاضرات نظرية

 يومية

5 
 

cryptography modes 

 
امتحانات نظرية +امتحانات  محاضرات نظرية  

 يومية

6 
 

Mid Term Exam 

 
امتحانات نظرية +امتحانات  محاضرات نظرية  

 يومية

7  
Stream ciphers part 1    امتحانات نظرية +امتحانات

 يومية

8  
Stream cipher part 2   امتحانات نظرية +امتحانات  محاضرات نظرية

 يومية

9 
 

Message authentication 

codes 
امتحانات نظرية +امتحانات  محاضرات نظرية  

 يومية

10 
 

Hash functions and 

watermarking+ 

steganography 

امتحانات نظرية +امتحانات  رات نظرية محاض 

 يومية

11 
 

Public-key 

Distribution 

 

امتحانات نظرية +امتحانات  محاضرات نظرية  

 يومية

12  Public key system RSA   امتحانات نظرية +امتحانات  محاضرات نظرية

 يومية

13 
 

Message digests digital 

signatures 
ت نظرية +امتحانات امتحانا محاضرات نظرية  

 يومية

14 
 

Public key system: 

elliptic curve 
امتحانات نظرية +امتحانات  محاضرات نظرية  

 يومية

15  Final semester exam    

 
 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .Security in Computing, Fourth Edition, By Charles P )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Pfleeger - Pfleeger Consulting Group, Shari 

Lawrence Pfleeger , 2010 
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        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Stallings W., 2011,"Network Security Essentials, 
Applications and   Standards ", Fourth edition, Pearson 
Education, Inc., 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 العديد من املواقع العلمية على الشبكة العنكبوتية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 إضافة مفردات جديدة تخص تطبيقات مختلفة       

 
 

 مواضيع متقدمة في أنظمة التشغيل

 دبلوم عالي 

 ف المقرروص

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .13

 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب / المركز مي علالقسم ال .14

 انظمة تشغيل متقدم اسم / رمز المقرر .15

 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .16

 فصلي الفصل / السنة .17

 ساعة نظري 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .18

 2019-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .19

 أهداف المقرر .20

ين باقلها انظمة التشغيل والعالقة فيما بينها ونوع البيانات التي يتم تنيهدف الموضوع الى تعريف مكونات 
 .هذه االجزاء وطريقة عمل كل جزء

عما إذا  برهناً ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ
 وكيفية االستفادة منها التعرف على مفاهيم األساسية   

  مقرر.الالخاصة ب يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التشغيل أنظمةفهم عمل تمكين الطالب من    - 1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .الشرح على السبورة وجهاز العرض

 طرائق التقييم      

 هريةشانات امتح و امتحانات يومية في كل محاضرة بمادة المحاضرة السابقة و اسئلة شفهية اثناء المحاضرة النظرية
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 

3  

1. Basic Introduction to Operating 

Systems. 

    1.1 What is an Operating System? 

    1.2 The Components of an OS. 
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2 3  Operating System Concepts and Tools 

The Design Goals 
3 3  The OS Portability, and Scalability 

4 3  
   The Device Drivers 

5 3  Operating System 
Mechanisms  

6 3  Trap Dispatching:  

Interrupt Dispatching 
Hardware Interrupt Processing 

 امتحان   3 7
8 3  

Windows and Real-Time Processing 

 

9 2  Software Interrupts Timer Processing 

 
10 2  Exception Dispatching 

 
11 2  Trap Dispatching:  

Interrupt Dispatching 

Hardware Interrupt Processing 

 
 امتحان  2 12
13 2  Interrupt Objects 

 
14 2  Operating System Tables 

GDT/LDT/IDT/TSS 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 
        يوصى بها         اـ الكتب والمراجع التي 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 

 وجدانية والقيمية األهداف ال -ج

 -1ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح على السبورة وجهاز العرض

 طرائق التقييم    

 يةت شهرامتحانا و امتحانات يومية في كل محاضرة بمادة المحاضرة السابقة و اسئلة شفهية اثناء المحاضرة النظرية

 ي (.ت األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصراالمنقولة ) المهاالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 -1د
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   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 
 

 الخوارزميات وتحليل تصميم

 دبلوم عالي 
 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .21
 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب / المركز علميالقسم ال .22

 ارزمياتالخو وتحليل تصميم اسم / رمز المقرر .23

 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .24

 فصلي الفصل / السنة .25

 ساعة نظري 30  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .26

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .27
1-9-2019 

 أهداف المقرر .28

 - والمتقدمة األولية البيانات هياكل على التعرف
 - افيه والضعف القوة ونقاط وخصائصها الخوارزميات على التعرف 2
 - واساليبها المختلفة البرمجة طرق الطالب تعليم 3
 - .المتغيرات تمرير وكيفية واإلجراءات الدوال استدعاء طرق استخدام على الطالب تدريب 4
 بينها التمييز وكيفية والذاتي المباشر االستدعاء طرق الطالب تعليم 5

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .29

  هداف المعرفيةاال -أ
 والتي المادة مدرس قبل من لها اإلشارة تم والتي االلكترونية والقنوات الصفوف الى الرجوع للطالب يمكن

 وافي بشرح التدريسي ويقوم والواجبات االمثلة الى باإلضافة المفردات لجميع مفصل شرح على تحتوي
 المتابعة امكانيه للطالب تتيح والتي العلمية المحاضرات تتضمن التي الفديوات باستخدام المفردات لجميع

 . وقت أي في
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 الخوارزميات لبرمجة ++C – لغة استخدام 1 ب
 والتطبيقات واالستدعاءات التعارف في متباينة وأنواع مختلفة أساليب توفر كونها البرمجية ++C – لغة مميزات من االستفادة 2 ب
 – مختلفة وبصيغ متعددة لمرات الدوال استخدام تسهل مهيكلة بصيغة برامج بناء 3 ب
 فيها- االختناقات ومعالجة خوارزمية لكل والقوه الضعف نقاط تحديد خالل من الخوارزميات تحليل 4 ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 مفصل شرح على حتويت والتي المادة مدرس قبل من لها اإلشارة تم والتي االلكترونية والقنوات الصفوف الى الرجوع للطالب يمكن

 تتضمن التي ديواتالف باستخدام المفردات لجميع وافي بشرح التدريسي ويقوم والواجبات االمثلة الى باإلضافة المفردات لجميع
 امكانيه للطالب تتيح والتي العلمية المحاضرات

 . وقت أي في المتابعة

عما إذا  برهناً مالمتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم
 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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  طرائق التقييم     

 امتحان اجراء ,لواجباتوا الصفية االختبارات - اعداد ,االلكترونية الصفوف في والحضور الصفية المشاركات , الفصل امنتصف امتحان جراءا
 2020 .- 2019 للعام الوزارة تعليمات وحسب فصلي حضوري
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 . يهخوارزم عن عبارة الحياة هذه في شيء كل أن 1 ج  
 - .كفاءتها وتقييم ومخرجاتها مدخالتها لها متخصصة خوارزميات بياني هيكل لكل 2 ج
 . ممكن وقت وبأقل- خزنيه مساحة وبأقل وكفاءة بدقة البيانات واسترجاع بخزن المتخصصة الطرق هي البيانات هياكل 3 ج
 رقوط خزنها ووسائط خزنها وطريقه ناتالبيا لنوعية وفقا وتطبيقات وعيوب وخصائص متطلبات بياني هيكل لكل 4 ج

 .استرجاعها

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 هريةشحانات امت و امتحانات يومية في كل محاضرة بمادة المحاضرة السابقة و اسئلة شفهية اثناء المحاضرة النظرية 

 ي (.طور الشخصألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتلة ) المهارات االمنقوالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 

 
 بنية المقرر .30

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3  
Introduction to algorithms ,its 

features , characteristic , formats & 

analysis 

 الخوارزميات عرض
 خطواتها وشرح

 واالمثلة بالتفصيل
 البيانات أنواع لكافة

 إدخالها المحتمل

 سنحصل التي والنتائج
 برمجتها وكيفيه عليها

 خصائص باستخدام

 ++c لغة

 االختبارات اجراء
 الشهرية

 للمادة واالسبوعية
 والعملية النظرية

 الحوارات واجراء

 والمناقشات
 باإلضافة الصفية

 الواجبات الى

 يةاألسبوع

2 
3 

 
General trees, definition and 

concept 
==== ==== 

3 
3 

 
Binary trees algorithms, main 

characteristic to different types 
==== ==== 

4 3 
 

The representation of trees 

algorithms in memory 
==== ==== 

5 
3 

 
Priority queues algorithms & its 

application 
==== ==== 

 3  Heap structure algorithm ==== ==== 

7 3  Huffman code trees algorithms ==== ==== 

8 3  Tree sort & tree indexing ==== ==== 

9 3  Multi way search trees ==== ==== 

10 3  2-3 trees, B-trees & B+-trees ==== ==== 

 
3 

 
Height balance binary trees & trie 

trees algorithms 
==== ==== 

12 3  Search techniques ==== ==== 

13 3  Advance sorting methods ==== ==== 

14 3  Hashing algorithms & collision ==== ==== 
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resolution technique 

15 3  File organization & Access methods ==== ==== 

 البنية التحتية  .31

 الكتب المقررة المطلوبة -1
DATA STRUCTURE WITH C++ 

DATA STRUCTURE WITH JAVA 

SCHAUM'S serious BY J. R. HUBBARD 2015 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

A Practical Introduction to 

Data Structures and Algorithm 

Analysis 

Third Edition (C++ Version) 

Clifford A. Shaffer 

January 19, 2010 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
Information retrieval, by William b. fraks & & algorithmsRichard 

baeza, 2010 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

 الخاصة الكلية وموقع كرام التل وقنوات االلكترونية الصفوف

 المادة لمفردات التفصيلي الشرح تضمنت والتي العلمية بالمادة

 .المختلفة والواجبات األمثلة وحل لشرح باإلضافة
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .32
 بشبكة وربطها الطلبة يكفي بعدد الحديثة المختبرية األجهزة توفير حال في JAVA بلغة الخوارزميات برمجة
 الطلبة لجميع وانية مباشرة بصورة العمل لمتابعة

 
 

  التحليل اإلحصائي واالحتمالية

 دبلوم عالي 
 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية العلوم المؤسسة التعليمية .33

 علوم الحاسوب    / المركز علمي القسم ال .34

 االحصاء واالحتمالية اسم / رمز المقرر .35

 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .36
 فصلي الفصل / السنة .37
 اعة نظريس 30  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38
 2019-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

Probability and statistics is a mathematical discipline which studies stochastic phenomena. Now it is widely 

used in industrial and agricultural production, science and technologies. This course is one of the important 

basic courses for engineering majors in comprehensive universities, through which students shall know the 

general conceptions and methods about probability and statistics, master the basic definitions, theories and 

corresponding methods, master the methods to deal with random phenomenon by means of establishing the 

basic statistical models and master the necessary ability in English listening, speaking and so on. We stress 

 قق االستفادةان قد حكيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 ؛. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحةالتعلم القصوى من فرص 
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theory and practice combined, in order to help students promote their ability of applying statistical methods 

in their daily life and scientific research.  

 الحديثة  االعتماد على الكتب والمراجع -

 االعتماد على شبكة االنترنت -

 SPSS and R-ماثالب-حصائية  مثل اكسلاستخدام لغة او برنامج )علمى( فى البرمجة للطرق اال -
Discussion Boards 

This course makes use of discussion boards, which can be a great resource for helping each other 
understand the material and problem sets. We encourage collaboration and learning 
communities but please avoid asking for and/or posting answers to assignments: You may help 
clarify what's being asked, shed light on a concept, or direct others to relevant material. You may 

not provide solutions to problem sets. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .14

  هداف المعرفية األ -أ
 المنهج الدراسييتعرف الطالب على وظيفة وبنية وتقنية كل واحدة من مكونات  ن -1أ

 ن يتمكن الطالب من استيعاب المادة العلمية للمقرر وتقييم هذا االستيعابأ -2أ

 شة العلمية لمحتوى المقرر وتحليل هذا المقرردائما على المناق أن يعتاد الطالب  -3أ

 ن يتدرب الطالب على صياغة واستخدام المفردات العلمية الخاصة بالمقررأ   -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 والتحليل جاالستنتامهارات – 1ب

 التدقيق وحساب الخطا – 2ب

 قاعدات    المقارنة واستنتاج ال – 3ب

 رائق التعليم والتعلم ط     

 المحاضرات -1  
 المناقشات -2  

 الدروس العملية -3  

 الطرق العددية المختلفة المعمل لعرض -4  

 ينمحاضرات عملى لحل التمار -5   

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات قصيرة -1 
  امتحانات فصلية-2 

 امتحان النهائى-3 

 الواجبات والتكاليف االسبوعية-4 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  ت يشترك فية عدد قليل من الطالب إعطاء واجبا - -1ج

 قييم بعض الطالب لبعض وإبداء الرأي  في طرق التحسنت --2ج

 كليف فردى ت -تكليف جماعي   --3ج

  مناقشة جماعية --4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات -1  
 المناقشات -2  

 روس العمليةالد -3  
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Grading 

ACTIVITIES PERCENTAGES 

Reading questions and in-class clicker questions+Seminar 5% 

Problem sets (with lowest score dropped)+ Project 5% 

Exam 1 10% 

Exam 2 10% 

Final exam 60% 

 بنية المقرر .15

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات عاألسبو 

1 4 What are  Random events 
METHODS? 
What is  probability Analysis? 

? Why do we need them 

Random events 
and probability 

ات 1-  المحاض 
 لمناقشاتا -2  

ةا -1  متحانات قصير
 تحانات فصليةام-2
 ئ  امتحان النها- 3

لواجبات ا-4
 والتكاليف

2 4 What are  Conditional 
 events METHODS? 

Conditional 
probability 

  

3 4 What are  Random variables? 
What are  their distributions? 

Random variables and 
their distributions 

  

4 4 What are  Multidimensional 
Random variables? 
What are  their distributions? 

Multidimensional 
random variables and 
distribution 

  

 عرض الطرق االحصائية المختلفةلالمعمل  -4  

 ينمحاضرات عملى لحل التمار -5   

 طرائق التقييم    

 امتحانات قصيرة -1 
  امتحانات فصلية-2 

 امتحان النهائى-3 

 الواجبات والتكاليف االسبوعية-4 

 .الشخصي ( تعلقة بقابلية التوظيف والتطورمالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها: -1د

 ةوالبرمج مهارة إستخدام الحاسب -    

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات: -2د

 يدرب الطالب علي تصميم البرامج للطرق المستخدمة - 

 لي إستخدام الحاسب لتشغيل البرامج المستخدمةيدرب الطالب ع - 

 إعطاء التمارين - 

 إعطاء التكاليف والواجبات - 

 ددية(:طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية )الع -3د

 إختبارات عملية في المعمل  -   

 م الحاسب و البرمجةواجبات باستخدا -   

 تقويم التمارين -   

  واجبات تقويم التكاليف وال -   
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5 4 What are  Numerical 
Characteristis 

Numerical Characteristis   

6 4 What are  The law of large 
numbers and what is  the 
Central Limit 
Theorem 

The law of large 
numbers and the 
Central Limit 
Theorem 

  

7 4 What are Basic concepts of 
mathematical 
statistics with examples 

Basic concepts of 
mathematical 
statistics 

  

8 4 Applied   Parameter 
estimation 

Parameter 
estimation 

  

9 4 Applied   Testing 
Hypotheses 

Testing 
Hypotheses 

  

10 4 What is  Conditional Entropy with 
examples. 

Conditional Entropy   

11 4 What is Self-Information Self-Information   

12 4 What is  Information Theory Information Theory   

14 4 What are:  Channel Capacity and 
discrete communication 
Absolute Redundancy (A R) 

Relative Redundancy (R R 

Channel Capacity and 
discrete communication 
Absolute Redundancy (A 
R) 

Relative Redundancy (R 
R) 

  

15 4 What are: Transmission Efficiency 
(T E) 

Ideal channel 
Completely Noisy and completely 
lossy channel 

Transmission Efficiency 
(T E) 

Ideal channel 
Completely Noisy and 
completely lossy channel 
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 .Dimitri Bertsekas and John Tsitsiklis .1 • ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Introduction to Probability. 2nd ed. Athena 
Scientific, 2008. ISBN: 978188652923.  

• 2. Sheldon Ross's A First Course in Probability 
(edition 8th) for some worked out problems.  

• 3. Introduction to Probability, by Charles M. 
Grinstead and Laurie J. Snell 

 
 Morris H.DeGroot ，Mark J.Schervish, Probability and [1] ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Statistics ( fourth edition),China Machine Press, 2012 [2] 
Jay.L. Devore, Probability and Statistics, 5th ed. Higher 
Education Press, 2010 [3] H. Jeffreys, Theory of 
Probability, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1998 
[4] J.T. McClave, T. Sincich, A First Course in Statistics, 7th 
ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall; London: 
Prentice-Hall International, 2000 [5] S.M. Ross, 
Introduction to Probability and Statistics for Engineers 
and Scientists,2nd ed. San Diego, CA; London: 
Harcourt/Academic, 2000 [6] V.K. Rothagi, S.M. Ehsanes, 
An Introduction to Probability and Statistics, 2nd ed. New 
York, Chichester: Wiley, 2001  , 
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 ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
n Schedule: Jan 21, 23, 28 and Feb  6, 18, 25, 27 

n Probability & Statistics with reliability, queuing,  
    and computer science applications, K. S. Trivedi, second 
edition, John Wiley & Sons, 2001. 
Performance and reliability analysis of computer systems: 
An Example-Based Approach Using the SHARPE Software 
Package,  Sahner,  Trivedi, Puliafito, Kluwer Academic 
Publishers, 1996 
Textbooks & Other Reading Materials 

[1 ]Morris H.DeGroot ，Mark J.Schervish, Probability and 

Statistics ( fourth edition),China Machine Press, 2012 
[2 ]Jay.L. Devore, Probability and Statistics, 5th ed. Higher 

Education Press, 2010 
[3 ]H. Jeffreys, Theory of Probability, 3rd ed. Oxford: 

Oxford University Press, 1998 
[4 ]J.T. McClave, T. Sincich, A First Course in Statistics, 7th 

ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall; London: 
Prentice-Hall International, 2000 

[5 ]S.M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for 
Engineers and Scientists,2nd ed. San Diego, CA; London: 
Harcourt/Academic, 2000 

[6 ]V.K. Rothagi, S.M. Ehsanes, An Introduction to 
Probability and Statistics, 2nd ed. New York, Chichester: 
Wiley, 2001 
. 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 

 

 

 

 

 

n Performance and Reliability Analysis of Computer 
Systems, Robin  Sahner, Kishor  Trivedi, A. 
Puliafito, Kluwer Academic Press, 1996, Red book  
Reliability and Performability Modeling using SHARPE 
2000, C. Hirel, R. Sahner, X. Zang, K. Trivedi Computer 
performance evaluation: Modelling tools and techniques; 
11th International Conference; TOOLS 2000, Schaumburg, 
Il., USA, March 2000 

 

 ر المقرر الدراسي خطة تطوي .17

   

 ستراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:ا – 1

 إعطاء استبيان عن الكتاب والمدرس في نهاية الفصل للطالب عن طريق االستاد - 

 مقابلة عينة من الطالب المسجلين في المقرر آل خد آرائهم - 

 ة التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:ستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم  عملياال – 2

 إعطاء استبيان عن الكتاب والمدرس في نهاية الفصل للطالب عن طريق القسم  - 

 المراجعة الدورية الداخلية للمقرر - 

 التقويم الداتي للبرنامج - 

 و سبل تطوير للمادة .  لرجوع دائما إلي الدوريات العلمية إلضافة مواضيع جديدة أو استخدام أجددا --3

 توفير الصيانة الدورية لالجهزة و المعدات –توفير أجهزة حاسب حديثة  - 

 اآلخد بتوصيات نتائج المرجعة الداخلية و الخارجية خصوصا  للمقرر - 

 توجيهات لجنة الخطط الدراسية و الجداول حول تدريس المقرر - 

 دورية لفاعلية المقرر  والتخطيط للتحسين:ات والخطط المعدة للمراجعة الصف  الترتيب -4

 راسة لفاعلية المقررمراجعة مستوى الطالب لعدة فصول و عمل د -

 آخرين لنفس المقرر لسبل تحسين تدريس المادة و تطويرها  أساتذةالتخطيط مع  -

 مقارنة المقرر في جامعات أخرى -

 ة.سام مشابهمقابلة المقرر علي مقررات مماثلة تقدم في أق -
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 جداولبشكل دوري من قبل لجنة الخطط الدراسية وال مفرداتهمراجعة توصيف المقرر و  -

 للتطورات المستجدة في المجال.  تهمواكبتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من  -

 إلحصائية لتقويم الطالب للمقرر و اإلفادة من نتائجها في تحسين و تطوير المقرر  النتائج ا -

 

 

 
 
 
 

 ضغط بيانات

  دبلوم عالي
 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد يميةالمؤسسة التعل .41
 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب / المركز علميالقسم ال .42

 ضغط بيانات اسم / رمز المقرر .43

 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .44

 فصلي الفصل / السنة .45

 ساعة نظري  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47
1-9-2019 

 أهداف المقرر .48
  النترنت   اعبر شبكه  والمرسلةفي الحاسوب  المخزونة الرقميةاهميه ضغط البيانات  بدراسةالدراسي  متخصص هذا الفصل 

 عالية بكفاءةهم كيفيه تقليل البيانات من خالل استغالل الضوضاء ف-ا

 المتنوعةلضغط البيانات  مختلفةلضغط و التعامل مع طرق وتقنيات فهم اليه ا -ب

 ةقياسيالو غير  القياسيةات الضغط االطالع على تقني -ج

 الحيوية المعلوماتيةو  الطبيةالطالع على تطبيقات ضغط البيانات في المجاالت ا -د

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .49

  االهداف المعرفية -أ
 علم الطالب مفهوم ضغط البيانات للصور واالفالم والنصوص والصوت  ت -1أ

 القياسية األنظمةالطالب  تعلم  -2أ

 القياسيةوغير  القياسية األنظمةقياس كفاءه   -3أ

 ,فايبر واتس( )سكايب اليوميةعلم الطالب استخدام تقنيات الضغط في التطبيقات ت -4أ

 والفيديو للصورة الطبيةعلم الطالب استخدام تقنيات الضغط في التطبيقات ت  -5أ

 الحيوية المعلوماتيةلضغط في تطبيقات ا تعلم الطالب استخدام تقنيات   -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 اختبارات معرفية قصيرة – 1ب

 اختبارات شهرية  – 2ب

 واجبات ومناقشات  – 3ب

 القياسية األنظمةبناء مشاريع تحاكي   -4ب 

عما إذا  برهناً ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 يةالحيو ياناتالبمجاميع ومن البيانات  مختلفةلضغط انواع   القياسيةوغير  القياسية ألنظمةاوجهاز العرض والقيام بتطبيق  السبورة

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وفصلية وواجبات.

 اعداد مشاريع وتقارير •
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 العصف الذهني -1ج  

 التعلم القائم على المشكالت -2ج

 طريق دراسة حالة  التعلم عن -3ج

    -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 البيانات ت ومجاميعمن البيانا مختلفةلضغط انواع   القياسيةوغير  القياسية األنظمةوجهاز العرض والقيام بتطبيق  السبورة

 الحيوية

 طرائق التقييم    
 االمتحانات النظرية  الشهرية واليومية

 االمتحان النظري النهائي
  اعداد مشاريع وتقارير

 ي (.طور الشخصلة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتالمنقوالتأهيلية المهارات  العامة و -د 
 .ستخدام تقنيات الضغط ولمختلف انواع البيانات  اان يميز الطالب الفروقات في  -1د  

 واع البياناتيتعلم الطالب التقنيات الحديثة لكل نوع من انان  -2د

 مطورة الجديدة ال التقنياتالتطبيق وامكانية التغيير البسيط او الدمج لبعض  اللالطالب من خيدرك ان  -3د

 -4د   

 
 بنية المقرر .50

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2  

Introduction to multimedia data 

representation & data compression 

of lossless and lossy base, 

Application of compression, Human 

Visual System and Fidelity Criteria 

امتحاانت ومناقشات و  والعارض السبورة
 واجبات

2 2  

Transform Coding & Spatial coding 

Mapper/de-mapper (DFT, DCT 

&DWT ) along Linear Prediction 

and Predictive Coding: DPCM, 

ADPCM 

امتحاانت ومناقشات و  السبوره والعارض
 واجبات

3 2  
Scalar (uniform/non-uniform) 

&Vector Quantizer 

امتحاانت ومناقشات و  السبوره والعارض
 واجبات

4 2  

Fundamentals of information 

theory: Concept of entropy, 

probability models, information, 

basic of coding and Shannon 

theory’s 

امتحاانت ومناقشات و  السبوره والعارض
 واجبات

5 2  
Statistical Lossless coding 

Techniques of Entropy Based: 

امتحاانت ومناقشات و  السبوره والعارض
 واجبات
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Huffman Coding, Arithmetic 

Coding 
Dictionary Lossless coding 

Techniques LZW and run length 

coding 

6 First Exam 

7 2  

Color image compression: 

Introduction to color images, 

Marginal/Vectorial and color 

transformation systems    

امتحاانت ومناقشات و  السبوره والعارض
 واجبات

8 2  

Standard and non-standard 

techniques/lossy & Lossless 

methods for natural images and 

Biometric Compression 

Applications: Block truncation 

coding, bit plane slicing, Fractal, 

JPEG, WSQ 

امتحاانت ومناقشات و  السبوره والعارض
 واجبات

9 2  

video compression  Techniques: 

Introduction, types and compression 

structure Motion Estimation 

Techniques & Block Matching 

Techniques (frame replenishment & 

Block Matching) and GOP 

امتحاانت ومناقشات و  السبوره والعارض
 واجبات

10 2  
Video Coding Standards: MPEG 

&H.264 

ومناقشات و  امتحاانت السبوره والعارض
 واجبات

11 Second Exam 

12 2  
Text Compression & case study of 

WinRar 

  

13 2  

Compression Applications in 

medical applications (healthcare 

applications) and entertainment 

applications 

امتحاانت ومناقشات و  السبوره والعارض
 واجبات

14 2  
Audio Compression: Digital Audio, 

WAVE and MPEG ½ Audio layers 

امتحاانت ومناقشات و  السبوره والعارض
 واجبات

15 2  
Mobile multimedia computing & 

Camera security compression 

امتحاانت ومناقشات و  السبوره والعارض
 واجبات

 البنية التحتية  .51

 الكتب المقررة المطلوبة -3

1- Gerardus, B. 2020. Data Compression A Complete Guide - 2020 

Edition. 5STARCooks  

5th edn. rd. Introduction to Data Compression. 3Sayood, K. 2018 -2

Elsevier Publication 

3- Data compression of discrete sequence: A tree based approach 

using dynamic programming Paperback  (2018) by by National 

Aeronautics and Space Administration NASA  

4- Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. 2017. Digital Image 

Processing 4th edn. Pearson 

5- Colt, M. and Aleks, H. 2016.Understanding Compression: Data 

Compression for Modern Developers 1st edn. O'Reilly Media 

6- Chapman, N. and Chapman, J. 2009. Digital Multimedia, 3rd edn 

7-Ghanbari, M., Crawford, D., Fleury, M., Khan, E., Woods, J., Lu, 

H. and Razavi, R. 2006. Future Performance of Video Codecs. 

Video Networking Laboratory, Technical Report SES2006-7-13, 

Department of Electronic System Engineering University of Essex 

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -4

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gerardus+Blokdyk&text=Gerardus+Blokdyk&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=National+Aeronautics+and+Space+Administration+NASA&text=National+Aeronautics+and+Space+Administration+NASA&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=National+Aeronautics+and+Space+Administration+NASA&text=National+Aeronautics+and+Space+Administration+NASA&sort=relevancerank&search-alias=books
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والمراجع التي يوصى بها الكتب  (ت

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ث

.....، 
 احليوية املعلوماتيةخاصه بتطبيقات  جاهزةبرجميات 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .52
كون حقيقي وسيلوقت الاباإلضافة الى تطبيقات المراقبة  تسيتم توسيع المادة لتشمل تطبيقات الرعاية الصحية والموبايل وكاميرا

 هناك مختبر عملي للمادة   
 

 تعليم الماكنة

 دبلوم عالي
 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .53

 / المركز علمي القسم ال .54
 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب

 تعليم الماكنة اسم / رمز المقرر .55

 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .56

 فصلي الفصل / السنة .57
 ساعة نظري 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .58

 2019-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .59
 أهداف المقرر .60

تعلم  تي تستخدمبيقات الالمشاكل والتط وأنواعالتعلم والخوارزميات المستخدمة لذلك  وأنواععن كيفية تعلم الماكنة  تعلم الطالب

 ساألساث وع تعلم الماكنة( من حياالصطناعية )احد افرع موض ساسيات الشبكات العصبيةدراسة بشكل مكثف أل الماكنة.

 .لتدريب الشبكات العصبيةخوارزميات المستخدمة الو الرياضي ومعمارية الشبكات
 كذلك تعلم الطالب ماهية المشاكل والتطبيقات التي تستخدم بها الشبكات العصبية لحلها.

عما إذا  برهناً ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.علم التكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .18

 هداف المعرفية األ -أ
 علم الطالب عن تعلم الماكنة وأنواع التعلم.ت -1أ

 علم الطالب الخوارزميات المستخدمة لتعلم الماكنة.ت -2أ   

 علم الطالب المشاكل والتطبيقات التي تستخدم تعلم الماكنة. ت -3أ   
 الرياضي و معمارية الشبكات( األساس)  تعلم الطالب أساسيات الشبكات العصبية  -4أ

 .الشبكات العصبية لتدريبلب  الخوارزميات المستخدمة تعلم الطا-5أ

 تعلم الطالب ماهية المشاكل والتطبيقات التي تساعد الشبكات العصبية في حلها. -6أ
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 بنية المقرر .19

م مخرجات التعل الساعات األسبوع

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 

2  

1.Linear Algebra Review 
1.1 Scalars, Vectors and Sets. 

1.2 Operations on Vectors. 

1.3 Matrices. 

1.4 Operations on Matrices 
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2 2  2. Introduction 

3 2  3. Machine Learning Problems 

4 2  4.Types of Learning 
4.1 Supervised Learning. 

4.1.1 Classification Problem. 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 مشاكل.ة في حل الذكيتنمية المهارات الحسابيه والرياضية لدى الطالب منها: المهاره في أستخدام الخوارزميات ال- 1ب

 .تعريف الطالب على كيفية أستخدام التفكير المنطقي في تمثيل المشاكل و حلها- 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

ع ملفات ( إلعطاء المادة وذلك عن طريق رفgoogle classroomاستخدام الصفوف االلكترونية )بسبب جائحة كرونا تم 

pdf لسبورة اح على للمادة وتوضيح للمحاضرات باستخدام القلم االلكتروني الذي يحاكي الشر للمحاضرات و فيديوات شرح

 وباسلوب تشويقي.
يضا وأ pdfفات او مل كذلك إعطاء الواجبات البيتية واالجابة عن استفسارات واسئلة الطلبة اما بشكل مباشر او رفع فيديوات

 ات ... الخ.استخدم الصف لالعالن عن مواعيد االمتحانات والدرج

 اجراء االمتحانات اليومية والفصلية ضمن الصف االلكتروني.

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وفصلية وواجبات البيتية عبر الصف االلكتروني.

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ن يشارك الطالب في  المناقشة وحل األنشطة أثناء الحصة.أ -1ج         

 ن يقدر الطالب قيمة النظام والدقة والترتيب. أ   -2ج

 كساب الطالب اتجاهات إيجابية، وتوجيه ميولهم نحو الكورس التعليمي، وتكوين عادات إ  -3ج

 مرغوب فيها، كالدقة، التنظيم، الترتيب، الثقة بالنفس، الموضوعية، التعاون

 طرائق التعليم والتعلم     

ع ملفات ( إلعطاء المادة وذلك عن طريق رفgoogle classroomالصفوف االلكترونية )استخدام بسبب جائحة كرونا تم 

pdf لسبورة اح على للمحاضرات و فيديوات شرح للمادة وتوضيح للمحاضرات باستخدام القلم االلكتروني الذي يحاكي الشر

 وباسلوب تشويقي.
يضا وأ pdfفات او مل لطلبة اما بشكل مباشر او رفع فيديواتكذلك إعطاء الواجبات البيتية واالجابة عن استفسارات واسئلة ا

 استخدم الصف لالعالن عن مواعيد االمتحانات والدرجات ... الخ.

 اجراء االمتحانات اليومية والفصلية ضمن الصف االلكتروني.

 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية وفصلية وواجبات البيتية عبر الصف االلكتروني.

 .الشخصي ( بلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقاالتأهيلية هارات العامة والم -د 
 .اكتساب القدرة على التعلم الذاتي، والتعلم المستمر -1د

  .ستخدام أساليب التفكير السليمة، وتنمية مهارات حل المشكالتا  -2د
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4.1.2 Regression Problem. 

4.2 Unsupervised Learning. 

4.3 Semi-Supervised Learning. 

4.4 Reinforcement Learning. 

5 2  5.Introduction to Artificial 

    Neural Networks (ANN) 
5.1 Biological Neuron. 

5.2 Artificial Neuron. 

5.3 Activation Functions. 

5.3.1 Partially Differentiable  

Activation Functions. 

5.3.2 Fully Differentiable 

 Activation Functions. 

6 2  6. Artificial Neural Network  

    Architectures 

6.1 Single-Layer Feedforward 

      Architecture. 

6.2 Multiple-Layer Feedforward 

      Architectures. 

6.3 Recurrent or Feedback  

Architecture. 

6.4. Mesh Architectures. 

7 2  7. Training Processes and 

Properties of Learning 

7.1 Supervised Learning. 

7.2 Unsupervised Learning. 

7.3 Reinforcement Learning. 

7.4 Offline Learning. 

7.5 Online Learning. 

8 2  8. The Perceptron Network 

9 2  9. Multilayer Perceptron Networks 

10 2  10 Hopfield Network 

11 2  11. Self-Organizing Kohonen 

Networks 

12 2  12. Radial Basis Function  

      Networks 

13 2  Exam 

 
 البنية التحتية  .20

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ,I. Silva, D. Spatti, R. Flauzino, L. Liboni and S. Alves .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

"Artificial Neural Networks - A Practical Course", Springer 

International Publishing Switzerland, 2017. 

2. S. Marsland, "Machine Learning An Algorithmic 

Perspective", Taylor & Francis Group, LLC, 2nd Ed. , 2015. 

3. S. Shalev-Shwartz and S. Ben-David, "Understanding 

Machine Learning- From Theory to Algorithms", Cambridge 

University Press, 2014. 

4. E. Alpaydın, "Introduction to Machine Learning", 2nd ed., 

Massachusetts Institute of Technology, 2010. 
        تي يوصى بها         اـ الكتب والمراجع ال

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
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 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

 خوارزميات وطرق جديدة وتناول حلول لمشاكل جديدة. بإضافةسيتم توسيع المادة 
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