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

على  ية االربعةل برانجمه األكادميي للدراسة االولية وللمراحل الدراسومن خال 1984- 1983حيرص قسم علوم احلاسوب الذي أتسس يف عام 
ق العمل قسام الذي يرفد سو ن اهم االلقسم ماناء املعارف املتخصصة لدى الطالب ومواكبة التطورات السريعة يف جمال علوم احلاسوب. ويعترب ب

يف ظل  مع متطلبات العصر ا يتالئماسوب ومباستخدام شبكات احل و خبرجيني اكفاء يف جمال حتليل وانشاء االنظمة احلاسوبية واالنظمة الذكية
 لتكنولوجيا احلديثة.ا

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحاسوب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 برنامج قسم علوم الحاسوب

 الحاسوب علوم ماجستير اسم الشهادة النهائية  .4

 الدراسي:النظام  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

 ال يوجد   المعتمد برنامج االعتماد .6

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

 المختبرات , المكتبة.

 1/10/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

دة مل إضافة الى تدريس ماالع 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

 رات العلمية.لتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خالل تقديم المشورة واالستشاا -3

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .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

 يكون للطالب القدرة على العمل الجماعي وخدمة المجتمع  ان  -3أ

 ن يكون للطالب القدرة على الحصول على المعرفة والفهم  لعلوم الحاسوب باللغة االنكليزيةا  -4أ
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  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 
 مارات علمية وعملية – 1ب 

 مهارات تفكير وتحليل – 2ب 

   خدام والتطويرمهارات االست  - 3ب 

 مهارات االستنتاج والتحليل    - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بالمعرفة والنظم من خالل:

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

 .الكترونية(

 الواجبات البيتية للمفردات الدراسية. -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

 قييم طرائق الت     

 اختبارات شهرية للمواد الدراسية -

 اختبارات يومية بأسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية. -

 الواجبات البيتية -

 اختبارات عملية -

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

 العلمية .

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

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 علمية .مشاكل الالمتعلقة بمخرجات التعلم السابقة للمهارات لحل الوالمواضيع اإلضافية  باألساسياتتزويد الطلبة  -

 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 -

 انات شهرية بأسئلة علمية وعملية.امتح -

 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(
 تخصيص ساعات أسبوعية او شهرية لعمل سمنارات من قبل الطلبة -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

    البالمواضيع من قبل الط طرح أفكار جديدة حول -5د    
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 والتعلم  التعليمطرائق          

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات  -

 الطلب من الطلبة مجموعة أسئلة تفكيرية خالل المحاضرات -

 إعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب حلول ذاتية. -

 طرائق التقييم          

 يا.امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذات -

 درجات مشاركة ألسئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية. -

 درجات محددة بواجبات بيتية. -

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

ماجستير / 

 الفصل االول

مواضيع متقدمة في 
 أنظمة التشغيل

 3  

متقدمة في مواضيع 
 شبكات الحاسوب

 3  

  2  حوسبة الهاتف النقال

التحليل اإلحصائي 
 واالحتمالية

 2  

  2  األنماط تمييز

  2  لغة انكليزية

    

ماجستير / 

 الفصل الثاني

مواضيع متقدمة في 
 أمن الشبكات

 3  

موضوعات متقدمة في 
 الذكاء االصطناعي

 2  

  2  معالجة الصور الرقمية

  2  حوسبة سحابية

  3  تنقيب بيانات

  2  مناهج البحث العلمي

    

    

  
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق -

 ندوات العلمية داخل وخارج العراق.المشاركة في الورش والدورات وال -

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  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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 المنهجمخطط مهارات 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
ية االهداف الوجدان

 والقيمية

 تأهيلية المنقولةالمهارات العامة وال

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (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 مواضيع متقدمة في أنظمة التشغيل 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي الحاسوب مواضيع متقدمة في شبكات 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي حوسبة الهاتف النقال 

 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 األنماط تمييز 

 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 مواضيع متقدمة في أمن الشبكات 

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي موضوعات متقدمة في الذكاء االصطناعي 

 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 ساسيا حوسبة سحابية 

 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 مناهج البحث العلمي 
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 الحاسوب شبكات في متقدمة مواضيع

 ماجستير
 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1
 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب / المركز علميالقسم ال .2

 الحاسوب شبكات في متقدمة مواضيع اسم / رمز المقرر .3

 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة نظري 45  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
1-9-2019 

 أهداف المقرر .8

 سوق مواكبة seminars خالل من الطلبة قدرات تعزيز الطالب تنمية Team work mini project في الطلبة اشراك
 المتقدمة والتوالبروتوك الشبكات ربط في العملي التطبيق على التعرف وانواعها لشبكات المتقدمة بروتوكوالت على عرفالت

 واالنترنت المتقدمة الشبكات مجال في وثقافيا علميا الطالب تنمية العملي التطبيق
 ومات المعل وتكنلوجيا الشبكات تطبيقات مجال في العمل سوق مواكبة

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 - المتقدمة والشبكات االتصاالت بروتوكوالت 1 أ
 - العمل بسوق المرتبط التطبيقي الجانب تعزيز 2 أ
 - متقدمة واتصاالت شبكات مواضيع في سمنرات القاء 3 أ
 المتقدمة دواتواال والتطبيقات بالشبكات الخاصة والمعدات االجهزة 4 أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 packet tracer , wireshrak , GNS3 – مثل للشبكات البرمجية االدوات 1 ب
 Wired and wireless – للشبكات المادية والمعدات االجهزة 2 ب
 – معها التعامل وطرق الشبكات اجهزة ربط 3 ب
 hardware and software and trouble shooting - مشاكل على التعرف كيف 4 ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 - المحاضرات القاء 1
 - الطالبية المجاميع 2
 - العمل ورش 3
 والدراسات التقارير 4

 طرائق التقييم      
 - أنواعها بمختلف االمتحانات 1
 - الطالب من المرتجعة التغذية 2
 - بالوجوه التعبير طريقة 3
 - التعلم صفوفةم 4
 والدراسات التقارير 5

وق و الفر ها ومكوناتإعطاء الطالب فكرة عن معماريات الشبكة   و استخداماتها. وأنواعها تعريف الطالب بشبكات الحاسب 
 لتركيب الشبكات و اختبارها. الالزمة األدواتتعريف الطالب بالعدد و  بينها.
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 - العالي التفكير مستوى الى به االنتقال و الطالب قدرة حسب التفكير مهارة وتعزيز تطوير 1 ج
 التعلم في الناقد التفكير استراتيجية وتعزيز تطوير 2 ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 - الطالب قدرة حسب رالتفكي استراتيجية 1
 - العالية التفكير مهارة استراتيجية 2
 - التعلم في الناقد التفكير استراتيجية 3
 - الذهني العصف 4
 االبداعي التفكير 5

 طرائق التقييم    

 - أنواعها بمختلف االمتحانات 1 
 - الطالب من المرتجعة التغذية 2
 - بالوجوه التعبير طريقة 3
 - التعلم مصفوفة 4
 والدراسات التقارير 5
 ي (.طور الشخصلة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتالمنقوالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 - اللفظي التواصل 1 د
 - الجماعي العمل 2 د
 - والتحقق التحليل 3 د
 - الكتابي التواصل 4 د
 - والتنظيم التخطيط 5 د
 - المرونة 6 د
 الوقت رةإدا 7 د

 
 بنية المقرر .10

األسبو

 ع

السا
عا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3 

 المعلومات على التعرف
 التعرف األضافية والمعارف

 وتطبيقات فوائد على

 لحاسوب شبكات واستخدامات
 معارف وتوظيف اكتساب

 إنشاء ومهارات ومعلومات

 في الحاسوب شبكات خدامواست
 الواقع خدمة

Introduction of course 

 + محاضرات حضور

 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show 

 - أنواعها بمختلف االمتحانات

 - الطالب من املرتجعة التغذية 2

 بالوجوه التعبير طريقة 3

2 

3 
 انواع على الفني التعرف

 ال وتطبيقات

switching and routing 
Packet switching and routing 

 + محاضرات حضور

 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show 

 - أنواعها بمختلف االمتحانات

 والدراسات التقارير 2

3 

3 
 الشبكات بروتوكوالت دور

 واالدوات

Network protocols, management 

and tools 

 + محاضرات حضور

 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show 

 أنواعها بمختلف االمتحانات

4 

3 

 واهميته الشبكات امن

 وتطبيقاته

Network Protocols and Security 

fundamentals 

 + محاضرات حضور

 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show 

 - أنواعها بمختلف االمتحانات 1

 - الطالب من املرتجعة التغذية 2

 - بالوجوه التعبير طريقة 3

 - التعلم ةمصفوف 4

 والدراسات التقارير 5

5 

3 

 ومعايير الشبكات جودة
 الجودة تقييم

Quality of service 

 + محاضرات حضور

 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show 

 - أنواعها بمختلف االمتحانات 1

 - الطالب من املرتجعة التغذية 2

 - بالوجوه التعبير طريقة 3

 التعلم مصفوفة 4
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3 
 في المتقدمة ةالعنون

 الشبكات
IPv6 

 + محاضرات حضور

 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show + 

 أنواعها بمختلف االمتحانات

7 

3 
 في متقدمة بروتوكوالت

 الشبكات
Advanced routing protocols 

 + محاضرات حضور

 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show 

 - أنواعها بمختلف االمتحانات 1
 - الطالب من المرتجعة تغذيةال 2

 بالوجوه التعبير طريقة 3

8 

3 

 السلكية الشبكات
Modulation and wireless data 

communication 

 + محاضرات حضور

 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show + 

 - أنواعها بمختلف االمتحانات 1
 التعلم مصفوفة 2

9 

3 

 Mobile communication االتصاالت في مقدمة

 + محاضرات حضور

 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show 

 - أنواعها بمختلف االمتحانات

 - الطالب من المرتجعة التغذية 2

 والدراسات التقارير 3

 - أنواعها بمختلف االمتحانات 1 + محاضرات حضور Data centers and IoT trends الشبكة معمارية 3 10

 
3 

 Wireless technology الالسلكية الشبكة
 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show 

 - الطالب من المرتجعة التغذية 2

12 
3 

 Advanced topics متقدمة مواضيع
 - أنواعها بمختلف االمتحانات + محاضرات حضور

 - الطالب من المرتجعة التغذية 2
 والدراسات التقارير 3

13 
3 

 Multicast protocols متقدمة مواضيع
 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show 

 - أنواعها بمختلف االمتحانات 1

 - الطالب من المرتجعة التغذية 2 + محاضرات حضور Review and case studies واقعية تطبيقية امثلة 3 14

15 
3 

 Test and evaluation وتقييم اختبار
 اجهزة + مختبر

 + سبورة+شبكات

data show 

 - أنواعها مختلفب االمتحانات
 - الطالب من المرتجعة التغذية 2

 والدراسات التقارير 3

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
Computer networking a top down approach 5th edition, Kurose , 

Ross 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
Data Communications and Networking By Behrouz A.Forouzan 5th 

edition 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
CISCO references 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 
CISCO websites 

RFCs 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 10 اوزتتج ال وبنسبة المقرر في الحاصل التطور ضمن للمناهج مفردات اضافة
 

  التحليل اإلحصائي واالحتمالية

 ماجستير 

 وصف المقرر

 كلية العلوم/  جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 علوم الحاسوب / المركز علميالقسم ال .2

ك بكيفية حتليل ية اختاذ القرار وكذلرورية لعملمة والضوكذلك ابلطرائق االحصائية الالز  واالحتماليةتزويد الطالب ابملعارف اخلاصة مبفاهيم أساسية يف اإلحصاء 
 .ةذة من بيان إحصائي أو من أي معطيات جتريبية أو مقيساألخطاء العشوائية والنظامية واستبعاد النقاط الشا
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ي واالحتمالية اسم / رمز المقرر .3
 التحليل اإلحصائ 

 حضور فعىلي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصىلي  الفصل / السنة .5

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لول حيث كل العلمية واجياد احلياغه املشا ا يف صيهدف املقرر اىل تعريف طلبة الدراسات العليا  يف قسم احلاسوب  مببادئ  االحتمالية واالحصاء  الستخدمه
إلحصائية  اعرف على  االختبارات يلها  والتت وحتلاساسيات املبادئ االحصائيه لتنظيم معاجلة البياان يتم التعريف ابملبادئ األساسية لنظريه االحتمالية و

 ليليهعظم أبساليب عدديه حتاالمكان االو لصغرى واساليب التخمني ملعلمات النموذج االحصائي املقرتح للبياانت حتت الدراسة  ابستخدام طريقه الرتبيعات ا

 ئق التعليم والتعلم والتقييموطرا مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ
 ي التعريف بالنظريه االحتماليه : حساب االحتماليه والتوزيعات االحصائيه واالستدالل االحصائ  -1أ   

 المبادئ االساسيه لالحصاء في تحليل البيانات وتمثيلها -2أ

 ب النموذج االحصائي االنحدار الخطي التعريف الصيغه التربيعيه  التربيعات الصغرى في حسا -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 تحليل البيانات احصائيا وتمثيلها بمخططات      – 1ب

 يات واالستدالل االحصائياختبار الفرض -2ب

 االنحدار الخطي–تمثيل البيانات باعتماد النموذج االحصائي   – 2ب

  طرائق التعليم والتعلم     

ه الطلب استخدام اسلوب العرض للمواضيع على السبوره , شرح االمثله والتمارين وتوزيع مجموعه من االسئله على

 واشراكهم في حلها واجراء المناقشه للتعرف على انواع المشاكل وكيفيه حلها وتبسيطها.

 مطالبة الطالب بتقديم تقارير وحلول لبعض التمارين والمواضيع.
 لتقييم طرائق ا     

 السمنرات

 االمتحان الدوري خالل المحاضرات

 االمتحان الفصلي
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

ده الطالب عن لى شخصيهيحتاج الطالب الى  الصبر والتفكير وتحليل ابعاد المشكله اليجاد الحلول وهذا الشي ينعكس ع   -1ج

 تعامله مع مجريات  الحياه اليوميه 

ر قبل االفكاالفكار وتفي حل المسائل بطريقه المناقشه الجماعيه يتيح للطالب المشاركه في النقاش واعطاء االمشاركه  -2ج

 عاون.مل ومتينعكس على شخصية الطالب ويساعده على العمل بفريق متكا االخرى ومناقشتها واحترام افكار االخرين مما
 طرائق التعليم والتعلم     

 قشه   المشاركه في المنا  -1د

 على العمل بفريق متكامل ومتعاون. -2د

 كتابه التقارير وحل المسائل المعقده -3د

  ادخال التطبيقات في مجال التخصص  -4د
 طرائق التقييم    

ي اشراكهم فطلبه واستخدام اسلوب العرض للمواضيع على السبوره , شرح االمثله والتمارين وتوزيع مجموعه من االسئله على ال

 واجراء المناقشه للتعرف على انواع المشاكل وكيفيه حلها وتبسيطها. حلها

 مطالبة الطالب بتقديم تقارير وحلول لبعض التمارين والمواضيع
 ي (.رات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصالمنقولة ) المهاالتأهيلية المهارات العامة و -د 
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 بنية المقرر .13

 عاتالسا األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 
2 

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره  مبادئ االحصاء   
 يف حل التمارين+تقارير

2 
2 

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره  حتليل البياانت وتنظيمها 
 يف حل التمارين+تقارير

3 
2 

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره  ليه  االحتما 
 يف حل التمارين+تقارير

4 
2 

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره  مبادئ العد: التوافيق والتياديل 
 يف حل التمارين+تقارير

5 
2 

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره  االحتماليه الشرطيه: نظريه بيز    
 يف حل التمارين+تقارير

6 
2 

له داالتوزيعات االحتماليه: دالة الكثافه و  
 الكتله االحتماليه

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره 
 يف حل التمارين+تقارير

7 
2 

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره  التوزيعات املتقطعه  
 يف حل التمارين+تقارير

8 
2 

كه االحمان الورقي +املشار  السبوره  التوزيعات املستمره    
 يف حل التمارين+تقارير

9 
2 

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره  حساب العزوم للداله التوزيع    
 يف حل التمارين+تقارير

10 
2 

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره  االستدالل االحصائي   
 يف حل التمارين+تقارير

11 
كه االحمان الورقي +املشار  السبوره  اختبار الفرضيات   2

 يف حل التمارين+تقارير

12 
2 

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره  االحندار اخلطي  
 يف حل التمارين+تقارير

13 
3 

االحمان الورقي +املشاركه  السبوره  ظمالرتبيعات الصغرى وداله االمكان االع  
 يف حل التمارين+تقارير

14 
3 

+املشاركه االحمان الورقي  السبوره  االحندار املنطقي   
 يف حل التمارين+تقارير

 امتحان ورقي    االمتحان النهائي  3 15

 

 البنية التحتية  .14

 الكتب المقررة المطلوبة -3
Hogg, Robert V., Elliot A. Tanis, and Dale L. Zimmerman. 
Probability and statistical inference. Upper Saddle River, 
NJ, USA:: Pearson/Prentice Hall, 2010. 

 
Forsyth, David. Probability and statistics for computer 
science. Springer, 2016. 4- )المراجع الرئيسية )المصادر 

  -1د
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .15

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ت

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

  المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ث

 
 

  تمييز األنماط

  ماجستير

 وصف المقرر

 كلية العلوم/  جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .16

 علوم الحاسوب / المركز علميالقسم ال .17

 تميير  األنماط اسم / رمز المقرر .18

 حضور فعىلي  أشكال الحضور المتاحة .19

  / 2019-2020الكورس األول  الفصل / السنة .20

 ساعة  30 )الكلي(راسية عدد الساعات الد .21

 2019-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .22

 أهداف المقرر .23

1- Understand the concept of a pattern and the pattern recognition algorithms (Statistical and Structural) 

 

 2- Introduce the basic methods of feature extraction, feature selection and classification methods 

(supervised and unsupervised) 

 

 3- Understand the clustering techniques used to recognize patterns, such as Min- Max , K-means , 

neural networks, K-nearest, etc. 

ق الطرق ل تطبيكورس تمييز األنماط يوفر فهم واسع لخوارزميات التعرف على األنماط )اإلحصائية والهيكلية( وذلك من خال
مثل اط ، األنم االساسية  ألستخراج المعالم وطرق اختيار وتصنيف الخصائص .وكذلك تقنيات التجميع المستخدمة للتعرف على

MAX-MIN  وK-MEAN  والشبكات العصبية وK- NEART  . 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .24

  االهداف المعرفية -أ
 عرفة اهمية تقنيات تمييز األنماط وتطبيقاتها المتعددة م -1أ

 هم الخوارزميات و النماذج المتبعة حديثا في هيكلية نظام تمييز األنماطف -2أ

 الحصول على المعالم وطرق اختيار وتصنيف الخصائص المطلوبة حسب التطبيق المستخدم معرفة كيفية -3أ

 صميم وتنفيذ نظام لتمييز األنماط ضمن فريق العمل الواحدت -4أ
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 بنية المقرر .25

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 لوبةالمط
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

فهم الطرق وكيفية  2 1
 تطبيقها 

Introduction to Pattern 

Recognition 
ة صفية  اسئلة واجوبة -1 محاض 

 امتحان قصير -2

 لواجب البيتيا3-

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 مهارات االستنتاج والتحليل – 1ب 

 ستخدام التقنيات والطرق المستخدمة لتمييز األنماط في مجال معين التي تساعد في تمكين أ – 2ب 

 ق من النتائج بدقة وموثوقية عالية الطلبة من التنفيذ والتحق           

 ستخدام اللغات الوصفية والبرمجية الحديثة للتعلم العميق ألكتساب مهارات التصميم أ  - 3ب 

 والتنفيذ ألنظمة تمييز أنماط وتطبيقها عمليا  لتلبي متطلبات سوق العمل                  

 طرائق التعليم والتعلم      
 والعملية باستخدام تقنيات العرض الحديثة المحاضرات النظرية  -

مشاركة الطلبة في النقاشات العلمية من خالل العصف الذهني للحصول على األستنتاجات المطلوبة التي تعزز لدى  -

 الطالب الفهم الواسع للمحاضرة

 ات المنزليةالتدريب العملي عن طريق عرض المشاريع ضمن الفريق الواحد وكذلك أعداد التقارير والواجب -

 طرائق التقييم      
 لواحدالمشاريع واالبحاث الفردية وضمن فريق العمل ا -

 االختبارات النظرية والعملية الدورية والمفاجئة -

 ت والمهام المطلوبة من خالل مناقشة التقارير المقدمة من قبل الطلبة تقييم الواجبا -

 االختبارات الفصلية والنهائية النظرية -

 اإلشراف  -
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تشجيع الطلبة على البحث واألستقصاء من خالل المتابعة وقراءة المراجع العلمية الحديثة 1-ج 

 ى الطالبتنمية التفكير العلمي لد 2-ج

 تشجيع الطالب على تحليل و مقارنة المبادئ االساسية واألفكار العلمية 3-ج

 ثي والتطبيقي لدى الطلبةتنمية الجانب البح 4-ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية والعملية باستخدام تقنيات العرض الحديثة  -

مشاركة الطلبة في النقاشات العلمية من خالل العصف الذهني للحصول على األستنتاجات المطلوبة التي تعزز لدى  -

 الطالب الفهم الواسع للمحاضرة

 لعملي عن طريق عرض المشاريع ضمن الفريق الواحد وكذلك أعداد التقارير والواجبات المنزليةالتدريب ا -

 طرائق التقييم    
 لواحدالمشاريع واالبحاث الفردية وضمن فريق العمل ا -

 االختبارات النظرية والعملية الدورية والمفاجئة -

 قارير المقدمة من قبل الطلبة ناقشة التتقييم الواجبات والمهام المطلوبة من خالل م -

 االختبارات الفصلية والنهائية النظرية -

 اإلشراف  -
 ي (.طور الشخصلة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتالمنقوالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 لتعلم الذاتي لدى الطالباتنمية مهارة -1-د

 ضمن الفريق الواحدزمالء تنمية مهارة العمل مع ال 2-د

 تشجيع الطالب على أكتساب المعرفة وامكانية توظيفها في سوق العمل     3-د

 لمناقشة العلميةاتنمية مهارة -4-د

 تنمية روح المبادرة الستنباط وطرح أفكار جديدة 5-د

 جهة واإللقاءتنمية مهارة الموا 6-د   



الصفحة   

13 
 

  

2 2 =  =  = The Design cycle of PR 

system 
=  =  = =  =  = 

3 2  Approaches to Pattern 

Recognition 

(Statistical and Structural  PR) 

  

4 2  Classification (Types of 

classifier) 
  

5 2  Features Extraction and 

Selection  
 

6 2  Statistical measures 

 (Variance and Standard 

Deviation) 

  

7 2  Approaches of Classifier 

Design 
  

8 2  Supervised classification   

9 2  Similarity Measures 

 (Distance Measures) 
  

10 2  Unsupervised Classification  

(MDM algorithm) 
  

11 2  Unsupervised Classification  

(Parallelepiped  algorithm) 
  

12 2  -Clustering by Thresholding 

-Clustering by Max-Min 
  

13 2  Clustering by k-Mean   

14 2  K-nearest Algorithm & Neural 

Networks 
  

15 2  Team- Work Presentation    

 

 البنية التحتية  .26

  الكتب المقررة المطلوبة -5

 المراجع الرئيسية )المصادر( -6

1- Combining Pattern Classifiers: Methods and Algorithms. 2nd 

Edition by Ludmila I. Kuncheva. Wiley, 2019 

2- Pattern Recognition. Edition 4. by Theodoridis, S. and 

Koutroumbas, K. Academic Press, 2008 

3- Pattern Recognition and Machine Learning by Bishop, C. M. 

Springer. 2007 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (ج

  ر ،.....()المجالت العلمية ،التقاري
 

 المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت (ح
recognition-https://www.educba.com/pattern -1 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .27

 رق الحديثةرزميات والطنماط بأستخدام الخوااقامة المحاضرات العلمية والعملية ودعوة عدد من المختصين بمجال تمييز األ-  

 دانية لمختلف الجامعات العراقية.والتدريب المهني والدراسات المي

ت من لف المجاالالطالع على الدوريات والبرمجيات الحديثة التي تساعد على تحليل وتصميم النظام األلي لتمييز األنماط لمختا-

 سوق العمل خالل الدراسات الميدانية وتطبيقاتها في

 
 
 
 
 
 

https://www.educba.com/pattern-recognition
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 األصطناعي الذكاء في متقدمة مواضيع

  ماجستير

 وصف المقرر

 العلومكلية /  جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .28

 علوم الحاسوب / المركز علميالقسم ال .29

ي الذكاء األصطناعي  اسم / رمز المقرر .30
 
 مواضيع متقدمة ف

 حضور فعىلي  أشكال الحضور المتاحة .31

  / 2019-2020الكورس األول  الفصل / السنة .32

 ساعة  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

 2019-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34

 أهداف المقرر .35

 في تطبيقات من المصطلح هذا عليه يشتمل وما "التطورية الحوسبة" العلمي المصطلح بمعنى الطلبة تعريف أوآل الى المادة هذه هدفت

 ت أساسياب التعريف فهو للمادة الثاني الهدف الى بالنسبة أما .األخرى العلوم من غيرها و الهندسة و الحاسبات علوم مجال

 ه البشري الذهنية القدرات تحاكي حاسوبيه برامج و خوارزميات من عليه يشتمل ما و ريةالتطو الحوسبة طرق مبادئ و

 .معينه ألوضاع علالف رد و األستنتاج و التعلم على القابلية )اآلله( الحاسوب لتكسب السلوكية األنماط من غيرها أو الحيوانية أو

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .36

  هداف المعرفيةاال -أ
 - اعياألصطن الذكاء هي و الحاسبات علوم مجال في لديه المعرفه تنمي جديده علمية بمادة الطالب تعريف 1 أ
 - - ) الحل خوارزميات المشاكل تمثيل ( األصطناعي الذكاء مادة أساسيات فهم من الطالب تمكن 2 أ
 - ة سليم تفكير اليبأس أستخدام خالل من لها المناسبه الحلول ادأيج و تمثيلها و المشاكل فهم كيفية من الطالب تمكن 3 أ
 . - المعلوماتية عصر في وخاصة وتطبيقاته ي األصطناع الذكاء استخدام مجاالت على رف التع 4 أ
 األصطناعي بالذكاء الخاصة اللغات على التعرف 5 أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 – المشاكل حل في الذكية الخوارزميات أستخدام في المهاره :منها الطالب لدى والرياضية الحسابيه ت المهارا تنمية 1 ب
 حلها و المشاكل تمثيل في المنطقي التفكير أستخدام كيفية على الطالب تعريف 2 ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 الشرح خالل من لعلميةا بالمادة يتعلق ما كل الطالب يتعلم يالنظر الجزء في .عملي و نظري الى تنقسم التعلم و التعليم طرائق
 حل على طالبال األستاذ يشجع حيث. األستاذ و الطالب بين تفاعليه اجوبه و اسئلة شكل على ثم ومن .باألمثلة مدعوما
 .بنفسه الطالب ثقة زيادة كذلك و المادة فهم من ليعزز بأنفسهم األمثلة

 األمثلة ح طر خالل نم المنطقيه البرمجة أصول الطالب فيه يتعلم .المختبر داخل التعلم عملية تمت حيث العملي الجزء في أما
 . الفهم عملية لتسريع بينهم البناء النقاش خلق على تشجيعهم و الطالب على البرمجيه

 طرائق التقييم      
 : الدراسي الفصل خالل مستويات ثالث على الطلبة تقييم يتم

 - ال يومية ألمتحانات أسئلة وضع خالل من ذلك و .تقدمهم مدى و الطلبة تحصيل قياس فيها يتم : اليومية األمتحانات
 . الصياغة و األعداد سهولة و بالوضوح األسئلة هذه تمتاز حيث .دقيقة 15 ال مدتها تتجاوز

 - على العلمي للمقرر بالنسبة لديه الضعف و القوة مواطن و الطالب مستوى تقييم خاللها من يتم : الفصلية األمتحانات
 قدرات لقياس تهامناسب و بالشموليه األمتحانات هذه أسئلة تمتاز حيث .الواحد الدراسي الفصل في أمتحانيين من اكثر شكل

ساسيات مة عن أقدم لمحة عاوي دور الذكاء االصطناعي وكيفية تحديد األنظمة باستخدام الذكاء االصطناعي هذا المقرريشرح 
 الذكاء االصطناعي وكيفية تطبيقها.
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 .واحده ساعة 1 عن التقل األمتخان مدة .العلمية المفاهيم بتذكر المتعلقه الطلبه
 - و أ أكمال األمتحان ذاه يحدد حيث .العلمي المقرر في الطالب لمستوى النهائي التقييم لهخال من يتم :النهائي الفصلي األمتحان

 األمتحانات هذه ئلةأس تمتاز و .أخر تكميلي ألمتحان الطالب أداء يتطلب قد مما العلمي المقرر لمتطلبات الطالب أكمال عدم
 . ساعات 3 عن تقل ال األمتحان مدة .األعداد صعوبة , كامآل المنهج محتوى تغطية

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 . - الحصة أثناء األنشطة وحل المناقشة في الطالب يشارك أن 1 ج
 . - والترتيب والدقة النظام قيمة الطالب يقدر أن 2 ج
 - الدقة،ك فيها، مرغوب عادات وتكوين ي، التعليم الكورس نحو ميولهم وتوجيه إيجابية، اتجاهات الطالب إكساب 3 ج

 ن و التعا الموضوعية، بالنفس، الثقة الترتيب، التنظيم،

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح خالل من لعلميةا بالمادة يتعلق ما كل الطالب يتعلم النظري الجزء في .عملي و نظري الى تنقسم التعلم و التعليم طرائق
 حل على طالبال األستاذ يشجع حيث. األستاذ و الطالب بين اعليهتف اجوبه و اسئلة شكل على ثم ومن .باألمثلة مدعوما
 .بنفسه الطالب ثقة زيادة كذلك و المادة فهم من ليعزز بأنفسهم األمثلة

 األمثلة طرح خالل نم المنطقيه البرمجة أصول الطالب فيه يتعلم .المختبر داخل التعلم عملية تتم حيث العملي الجزء في أما
 . الفهم عملية لتسريع بينهم البناء النقاش خلق على تشجيعهم و البالط على البرمجيه

 طرائق التقييم    

 : الدراسي الفصل خالل مستويات ثالث على الطلبة تقييم يتم
 - ال يومية ألمتحانات أسئلة وضع خالل من ذلك و .تقدمهم مدى و الطلبة تحصيل قياس فيها يتم : اليومية األمتحانات

 . الصياغة و األعداد سهولة و بالوضوح األسئلة هذه تمتاز حيث .دقيقة 15 ال امدته تتجاوز
 - على العلمي للمقرر بالنسبة لديه الضعف و القوة مواطن و الطالب مستوى تقييم خاللها من يتم : الفصلية األمتحانات

 قدرات لقياس تهامناسب و بالشموليه ناتاألمتحا هذه أسئلة تمتاز حيث .الواحد الدراسي الفصل في أمتحانيين من اكثر شكل
 .واحده ساعة 1 عن التقل األمتخان مدة .العلمية المفاهيم بتذكر المتعلقه الطلبه

 - أو أكمال األمتحان ذاه يحدد حيث .العلمي المقرر في الطالب لمستوى النهائي التقييم خالله من يتم :النهائي الفصلي األمتحان
 األمتحانات هذه ئلةأس تمتاز و .أخر تكميلي ألمتحان الطالب أداء يتطلب قد مما العلمي المقرر تلمتطلبا الطالب أكمال عدم

 . ساعات 3 عن تقل ال األمتحان مدة .األعداد صعوبة , كامآل المنهج محتوى تغطية

 ي (.ر الشخصطولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتالمنقوالتأهيلية المهارات  العامة و -د 
 ر المستم والتعلم الذاتي، التعلم على القدرة اكتساب - 1 د
 - المشكالت حل مهارات وتنمية السليمة، التفكير أساليب استخدام 2 د

 بنية المقرر .37

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 Introduction to Evolutionary معرفية 3 1

Computing (EC) (what is 

evolutionary computing?; EC 

terminologies) 

 يومي أمتحان ي نظر

 Evolutionary Algorithms معرفية 3 2

(EAs) (definition of 

evolutionary algorithms (EAs) 

 يومي أمتحان ي نظر

 يومي حانأمت ي نظر evolution cycle of EAs معرفية 3 3

 يومي أمتحان ي نظر EAs and search problem معرفية 3 4

 يومي أمتحان ي نظر الفصلي األمتحان معرفية 3 5

 differences between معرفية 3 6
traditional search 
algorithms and EAs 

 يومي أمتحان ي نظر

 Generic evolutionary معرفية 3 7
algorithm; types of EAs) 

 يومي أمتحان ي رنظ

 Genetic Algorithms (GA) معرفية 3 8

(components of GA; how to 
 يومي أمتحان ي نظر
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work with GA?; problem 

representation-coding and 

encoding; different types of 

selection; different types of 

crossover; different types of 

mutation) supported with 

examples. 

 - Evolution Strategies (ES) معرفية 3 9

working with continues 

variables. 

 يومي أمتحان ي نظر

 -The compact algorithm معرفية 3 10

inspiration and strategy. 
 يومي أمتحان ي نظر

 يومي أمتحان ي نظر الفصلي األمتحان معرفية 3 11

 read and comprehend research معرفية 3 12

papers in the area; and 
 يومي أمتحان ي نظر

 Lead discussion on current معرفية 3 13

research issues. 
 يومي أمتحان ي نظر

 يومي أمتحان ي نظر ب الطال مشاريع مناقشة معرفية 3 14

 يومي أمتحان ي نظر ب الطال مشاريع مناقشة معرفية 3 15

 

 رر الدراسيخطة تطوير المق .39

 ية البنية التحت .38

 الكتب المقررة المطلوبة -7
Introduction to Evolutionary Computing. A.E. Eiben and 

James E Smith. Natural Computing Series. Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg. 2003 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -8

Artificial Intelligence: Structures and Strategies for 

Complex Problem Solving. George F. Lugar. 2008 

Genetic Algorithms in Search, Optimization, and 

Machine Learning. David E. Goldberg. 1989 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (خ

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

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (د

.....، 
 

 في الحاص التطور بةلمواك سنويا تحديثه و الدراسي المقرر و المنهج حيث من التطورية الحوسبة مادة تدريس لتوسيع مقترح هناك
 . المجال هذا

 
 

 البيانات تنقيب

 ماجستير

 وصف المقرر

 

كون تقة جديدة ت بطرينطقية تلخص البياناتحليل كمية بيانات )عادة ما تكون كمية كبيرة(، إليجاد عالقة م تدريس الطالب كيفية
 مفهومة ومفيدة لصاحب البيانات.
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 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .40

 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب القسم الجامعي / المركز .41

   Data Miningالبيانات  تنقيب اسم / رمز المقرر .42

 حضور فعىلي  أشكال الحضور المتاحة .43

 فصىلي  الفصل / السنة .44

 ساعة  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .45

 2019-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .46

 أهداف المقرر .47

قيب خوارزميات تنملعرفة  ة األساسيةم البنيابستخدام لغات الربجمة اخلاصة وتعل عمل تنقيب البياانتيتوقع من الطالب/ الطالبة التعرف على كيفية 
 الربجمياتمة ابستخدام اجملتمع عاو ؤسسات واليت ختدم أغراض امل التطبيقات املتخصصةلعملية لتصميم وإنتاج بناء على األسس واملعايري ا البياانت

تصميم وتنفيذ ساسها يتم على أ س اليت، وذلك من خالل تناول املعارف واملهارات املتنوعة حول التقنيات واألساليب واألس واألدوات املختلفة
جميات الرب ها اليت تعتمد على وغري صائص على اخل التجميع والتصنيف املبيناهات احلديثة يف إنتاجها واليت من أمثلتها: وكذلك تناول االجت اخلوارزميات

 .تطوير حلول برجمية متقدمةوكيفية توظيفها يف  والتقنيات احلديثة

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

 االهداف المعرفية -أ
 الب على مفهوم تنقيب  البيانات وطبيعتهايتعرف الط   -1أ

 ان يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم  الخاصة ببناء وإدارة تنقيب  البيانات   -2أ

 يحلل و يقارن بين أنواع و خدمات نماذج تنقيب  البيانات      -3أ

 التعرف على النماذج او الموديالت المتنوعة  من تنقيب  البيانات     -4أ
 تعرف على خوارزميات تنقيب البيانات ال    -5أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 معرفة الطالب اساسيات التصميم المنطقي لتنقيب البيانات       – 1ب

 توسع قدرة الطالب في استخدام تنقيب البيانات      – 2ب

 ادراك مفاهيم تحليل انظمة تنقيب  البيانات     – 3ب

 تعليم والتعلم طرائق ال     

 القاء المحاضرات  -1

 المجاميع الطالبية  -2

 ورش العمل  -3

 التقارير والدراسات  -4
 طرائق التقييم  

 االمتحانات بمختلف أنواعها -1

 التغذية المرتجعة من الطالب -2

 طريقة التعبير بالوجوه  -3

 مصفوفة التعلم  -4

 التقارير والدراسات  -5
 الوجدانية والقيمية  األهداف -ج      

 تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب و االنتقال به الى مستوى التفكير العالي  -1 ج 

 طوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  ت -2ج  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 بنية المقرر.10

األسب

 وع
الساع

 ات
 مخرجات التعلم

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

التعرف على المعلومات  2 1

 والمعارف األضافية 

التعرف على فوائد وتطبيقات 

 البيانات تنقيبواستخدامات 

اكتساب وتوظيف معارف 

 تصميم ومعلومات ومهارات 

البيانات في خدمة  تنقيبواستخدام 

 الواقع

Concepts of data 

mining 

 

لقاء ا -1

 المحاضرات
 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 ة التعبير بالوجوهطريق-3
 

2 2 =  =  =  =  = Applications of data 

mining 

لقاء ا -1

 المحاضرات

لتقارير ا-2

 والدراسات

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 الدراساتالتقارير و-2

3 2  =  =  =  =  = Data Warehousing 

and OLAP for Data 

Mining 

لقاء ا -1

 المحاضرات
 

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

4 2  =  =  =  =  = data integration and 

transformation 

لقاء ا -1

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

 رش العملو-3

 

 المتحانات بمختلف أنواعهاا -1

 ة من الطالبالتغذية المرتجع-2

 ة التعبير بالوجوهطريق-3

 مصفوفة التعلم-4

 الدراساتالتقارير و-5

5 2  =  =  =  =  = Concept and 

architecture of data 

warehouse 

لقاء ا -1

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

 رش العملو-3

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 بير بالوجوهطريقة التع-3

 مصفوفة التعلم-4

6 2  =  =  =  =  = Association, 

correlation, and 

frequent pattern 

analysis 

 

لقاء ا -1

 المحاضرات
 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 ب قدرة الطالباستراتيجية التفكير حس-1

 كير العاليةاستراتيجية مهارة التف-2

 لناقد في التعلمااستراتيجية التفكير -3

 العصف الذهني-4

 التفكير االبداعي -5
 طرائق التقييم

 االمتحانات بمختلف أنواعها -1

 التغذية المرتجعة من الطالب -2

 طريقة التعبير بالوجوه  -3

 مصفوفة التعلم  -4

 التقارير والدراسات  -5

 .الشخصي ( لمهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) اية التأهيلالمهارات العامة و -د 
 التواصل اللفظي   -1د

 العمل الجماعي  -2د

 التحليل والتحقق  -3د

 التواصل الكتابي  -4د

 التخطيط والتنظيم   -5د

 المرونة  -6د

 إدارة الوقت   -7د
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7 2  =  =  =  =  = association rules 

mining 

لقاء ا -1

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

 رش العملو-3

ر يالتقار-4

 والدراسات

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 ة التعبير بالوجوهطريق-3

 

 

 

8 2  =  =  =  =  = Apriori algorithm 1- لقاء ا

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 مصفوفة التعلم-2

 

9 2  =  =  =  =  = Classification  

 

ء القا -1

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

 رش العملو-3

لتقارير ا-4

 والدراسات

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتقارير والدراساتا-3تجعة من الطالب التغذية المر-2

10 2  =  =  =  =  = Hierarchical 

clustering  

لقاء ا -1

 المحاضرات
 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لطالباتجعة من التغذية المر-2

11 2  =  =  =  =  = k-means algorithm  1- لقاء ا

 المحاضرات
 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 مصفوفة التعلم-3

12 2  =  =  =  =  = Concept of cluster 

analysis 

لقاء ا -1

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

 رش العملو-3

 نات بمختلف أنواعهااالمتحا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 ة التعبير بالوجوهطريق-3

13 2  =  =  =  =  = Decision tree 

classification 

لقاء ا -1

 المحاضرات

لتقارير ا-2

 والدراسات

 لتقارير والدراساتا-2المتحانات بمختلف أنواعها ا-1

14 2  =  =  =  =  = k-nearest neighbor 

algorithm 

لقاء ا -1

 المحاضرات

 رش العملو-2

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 ة التعبير بالوجوهطريق-3

 مصفوفة التعلم-4

15 2  =  =  =  =  = Bayesian 

classification 

لقاء ا -1

 المحاضرات
 

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 طريقة التعبير بالوجوه-3

 
 البنية التحتية .11

الكتب المقررة  -1

 المطلوبة

1. Jiawei Han & Micheline Kamber, (2012), “Data Mining: 

Concepts and Techniques 3rd edition” 

2. Larose, Daniel T. "Discovering knowledge in data : an 

introduction to data mining”— by John Wiley & Sons,. 2005. 
 

المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(

 

1- Krzysztof J. Cios, et al  " Data Mining: a Knowledge Discovery 
Approach", Springer, 2007 

2- P. TAN, M. STEINBACH, and V KU MAR. " Introduction to Data 
Mining" . Pearson Education (2006). 

  

لتي الكتب والمراجع ا -أ

يوصي بها )المجالت 

 العلمية,التقارير,...(

1. https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdmmm 
2. https://www.omicsonline.org/data-mining-journals-conferences-

list.php 

المراجع  -ب

واقع االلكترونية,م

 االنترنت...

1- https://www.softwaretestinghelp.com/data-mining-
process/ 

2- https://www.softwaretestinghelp.com/data-mining-
process/ 

3- https://medium.com/@datascienceandai101/7-
stages-of-data-mining-process-262f48ec88ca 

https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdmmm
https://www.softwaretestinghelp.com/data-mining-process/
https://www.softwaretestinghelp.com/data-mining-process/
https://www.softwaretestinghelp.com/data-mining-process/
https://www.softwaretestinghelp.com/data-mining-process/
https://medium.com/@datascienceandai101/7-stages-of-data-mining-process-262f48ec88ca
https://medium.com/@datascienceandai101/7-stages-of-data-mining-process-262f48ec88ca
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 .خطة تطوير المقرر الدراسي12

 %10 تتراوح حولمقرر وبنسبة الهج ضمن التطور الحاصل في اضافة مفردات للمنا
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