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 نبذة تاريخية :

سوهدداسمنااصدد عددقسم ددنسات أددمةسالحاددبسمن مالددامسادداسمةم ددمبسمةلمعهددبسمننددم  سن اع ددقسمننت دد سي
وه ندد سمنابا ددبسمةوندداستددااسمننا هدد سس1986.ساأالددعسمددمبسمننت أددبسمنشددامنأبسجماعددبمناشددالت ةسساحددق
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س.مةفكمعسننصاأنسوب ماسمن حنسمناع ااماأبساحق ومةج  خسمةنكنبولأبسوبما معس
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 الرؤية والرسالة واألهداف    
 

 :الرؤية

ات ت وشبكالقسم موقعا  متميزا  في مجال الحاسوب واالنترنيت وتقنية المعلوماان يحتل  .1

 .يةاالتصاالت وفق معايير الجودة العالم 
 اسب اآلليتطبيقات الح في مجالالمقررات، وخاصة التعليمية و في المناهج ات المتطورةالتقني مواكبة .2

 .في هذا المجال مهارات الطالب وتطويروالبرامجيات 

 
 

 :الرسالة

اامك ددبسمننردداعسمنع ادد سمن مصدد سفدد ساجددم سمن مالددامسومناع ااماأددبسولتدد سمناعبفددبسن ر  ددبسونشددبم  سمناجنادد س
 د سومنعا سم اساخبه سلفعمةسمملعخسم اسخقادبسمناجناد سم اأدمسوات أدمساداسخد  ساع دأنساتمناخن ببسف سهذمسمناجم س.س

 .وفقساعميتبسمنجالخسمناعناقخسممناأم س

 
 
 :هدافاأل
 

 ماتيةإعداد مالكات تقنية مؤهلة في مختلف علوم وتخصصات تقنية الحاسوب والمعلو .1

 .التي تلبي متطلبات سوق العمل بأساليب تقنية حديثة

ت الت التعاون والتواصل والتفاعل بين القسم وشرائح المجتمع والجهااقامة ص .2

 المناظرة محليا  وعالميا  

 . التحديث المستمر للمناهج النظرية والتطبيقات العملية .3

 . تعزيز دور التعليم التقني وفعاليته في مجتمع المعرفة والتعليم .4

 تطوير كفاءة أداء منتسبي القسم باستمرار .5

 

 

 

 

 بة الموجوديناعداد الطل

 المجموع اناث ذكور السنة

2019-2020 74 90 164 
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 أعداد الطلبة الخريجين

 المجموع اناث ذكور السنة

2019-2020 68 89 157 

  

 

ي عالي وبمستوى علم( تدريسي عقد وزاري 4و )على المالك الدائم ( تدريسي  9) منالقسم يتألف مالك 

 . سةوالهند الحاسباتوباختصاصات مختلفة في مجال ير ودكتوراه( العليا )ماجستومن حملة الشهادات 

 اللقب العلم   دكتوراه ماجستي   المجموع الكل  

 أستاذ مساعد 1 2 3

 مدرس 1 4 5

 مدرس مساعد ----- 1 1

 عقد وزاري  ----- 4 4
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Figure. (0-1): Organizational Structure of the Architectural Department 

 التدريب الصيفي
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 الطلبة األول: محورال

CRITERION 1. Students 
 معيار الطلبة .أ

في  الطرق الحديثة، كاستخدام سوالدر في الطالب نجاح معدالت القسم سبل تعزيز رئاسةتعتمد  
 يلمع تفع ة،مالتكنولوجيا المتقدمعتمدة على  وسائل اإليضاح الحديثة بمساعدة المصادر والمراجع مع التدريس
 النجاح. معدالتمقارنتها مع اليومية و الطالب اختبارات

 معدالت ادة فيزي أظهرت النتائج  مقارنتهاو أعاله المكتسبةالدروس الطالب ب آراءات استبيانعند اجراء 
  وقبوال على صعيد جميع طالب المراحل المختلفة.الطلبة  نجاح

 من خالل، واظهر مستوى عال من قبل طلبة الفسم الحاسوبتقنيات انظمة التعليم المعتمد في قسم ان 
مع  رنةبالمقا جيناخري لصالح إيجابية كانت النتائجفوالمسؤولين في القطاع العام والخاص   الخريجين آراء استقراء
 .خرىاأل المعاهد خريجي من أقرانهم

 جدا   د والجيدبين الجي) معقولةالمعدالت النجاح وتحصيل الطالب ومعايير التقييم و اإلحصاءات المتوفرة
 ٪.100 كان 2020-1920الدراسي  العام المنتهية في للمرحلةنسبة النجاح و،  (وامتياز

درس ل نجاحنسب ال التعلم من خالل من النتائج المرجوة كانت قد حققت في االمتحانات معايير التقييم
 اإلحصاءات.األدلة واللجنة العلمية صاحبة  ن٪( بتصديق م80-65) بين مرحلة دراسية معينة لتتراوح فيواحد 

 واليومية الفصلية لالمتحانات متطلبات التقييم مع الطالب وفق أن معايير التقييم تكون مشتركة كما
 .يوالبحث العلم التعليم العاليتعليمات وزارة وفقا ل لكونها سريةاالمتحانات النهائية باستثناء 

أعضاء ل من قب ةمستمرالوالمشورة  اإلرشادو ب من خالل التوجيهللطال دعم األكاديميمساندة و هناك
 عم، لمختبراتا في قسم واالنترنت خدمات المكتبة، باإلضافة إلى مشاريع الطالب لتطوير المعنية هيئة التدريس
 سانية.واإلن العلمية حتياجاتالل ، وفقا  للطالب المساعدة إبداءكتب  ستمر في تقديمالم الدعم اإلداري

 نتظمةم وأجتماعات لقاءات تعالج عن طريق قسمالفي  ي حالة وجود اي مشكلة ادارية او اكاديميةف
 ئمدعاتطوير ت والمشكال حل من خالل العمل، وإعداد خطط والعلمية التعليميةاإلدارية و اللجانمع  لرئاسة القسم
 المصادقة.و، والتشاور للتداول هدالمعمجلس ا حلها الىطرق المشاكل و حول وتقديم توصيات التنمية والتقدم

تبادل الت ومداوو اجتماعات دوريةمن خالل  معهدالعمادة  مع جيدة ات وفعالياتممارس يمتلك القسمما ك
 ةالمستقبلي البرامجالعقبات وتسهيل تطوير الظرفية و لحل المشاكل على النحو المطلوب بديلة ووضع خططخبرات 

 العمل. مجال تتناسب معل ةيالخدم مرافقالوها مؤسساتالدولة و لتطوير مع الحاجة

 :تضم ما يلي األساسية اإلحصائية البيانات

أعضاء هيئة التدريس للطالب. نسبة 

البنات إلى البنيننسب دخول و مؤهالت. 

الفعلي.عدد حاالت الدخول ل طلبات القبول عدد 

ه.أعال في المرفقةجداول وفقا لل واالنتقال التسرب ونسبة نسبة النجاح 
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A. قبول الطلبة 

 

 
Assistant 

Lecturer 

Lecturer Assistant 

Professor 

M.Sc Ph.D  

5 5 3 11 2 No. 

3.04% 3.048% 1.82 % 6.707% 1.219% Ratio to 

Students 

Note:  

no. of students in 2019 – 2020 is 164 

 

 

 الخاص بالطلبة SWOTتحليل 

 القوة: نقاط 

الدوائر  للطلبة في التدريب الصيفيتعزيز  سهولة الحصول على وظائف،للخريجين و إيجابية سمعة.1
 الدوائر الحكومية. مع متطلبات وعالقته مشاريع التخرجرهم اإليجابي، أثو الحكومية

والعلمية  التعليمية المرفقة المواضيع عدد وافر من مع سنة ( 25)مدة  تراكم الخبرة لما يقارب من.2
 .واألمنية
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 2019- 2020  157 2 164 60 
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 ، بحوث التخرج وما بعد التخرج األخرى لدعم والجامعات مع الدوائر الحكومية بروتوكول التعاون .3
 .والقطاع الخاص للدوائر الحكومية تقديم االستشارات إلضافة إلىبا

 ست السابقة.خالل السنوات ال جيدة إلى جيدة جدا من معدالت النجاح تراوحت .4

حياتهم المهنية أعضاء هيئة التدريس و معالتعليمية والعلمية و األكاديمية حرم بين متطلبات التنسيق .5
 .ما هو متاح المحتملة مع

والخطط  على المشاريع البحثية واإلشراف المتفوقينتكريم الرعاية و الطلبة من خالل برامج لدعم .6
 منها. المشاريع البحثية وتطوير الصيفي التدريب وبرامج

 الكمبيوترالخدمات وأنظمة والمياه و اإلضاءة مثل نظام للقسممستوى الخدمات و تطوير البنى التحتية .7
 سلكية.االتصاالت السلكية والالو واإلنترنت

 .القيادات الشبابيةبرامج في حلقات العمل و للمشاركة الطلبة المتفوقين ترشيح .8

 والتفاعل. لغة الحوار من شأنها أن تعززالمعارض التي و الندوات مشاركة الطلبة في .9

 والخدمات.المكانية الوظيفية و مع المتطلبات البرامج العلمية معايير تطابق.10

 للدروس الجدول األسبوعي على النحو المطلوب بشكل يتطابق لما في تالمختبراو القاعات حجم إختالف.11
 الدولية. وفقا للمعايير في القسم والنظام التعليمي

ويخضع  وفقا للمعايير مصمم جامعي عصري جزء من مجمعاإلدامة كونه للصيانة وقسم مبنى ال تعرض.12
 توسع في المستقبل.لل

 .األمان القياسية لمعاييرالخاضعة و االجتماعية العالقات إيجابيةب تعلميةال بيئةال تتمتع.13

 .المعارض الفنية الحتواء ثقافيمركز  مع ةبللطل اقسام داخليةو ورياضي مركز صحي توفر.14
 

 
 

 الضعف: نقاط 

 .القاعات الدراسية والمختبرات زيادة عدد الحاجة إلى.1

 اإلنترنت. توسيع شبكة الحاجة إلى.2

 .للطالب الترفيه وتوفير فرص ائقفي الحد االهتمام الحاجة إلى زيادة.3

 .المخصصة لذلك والموارد الطالب لدعم برامج البحوث توسيع الحاجة إلى.4

 
 

 

 :الفرص 

 العالم. جامعاتمعاهد ومع  والتعاون البروتوكوالت الدولية عقد .1

 .العربية مع الجامعات ورش عمل وندواتفي  والمشاركة اإلعداد.2

مع  أخرى وموضوعاتتطوير المناهج الدراسية لوات التحضير لورش العمل والندالمشاركة و.3
 (.اربيل / يمانيةالسل / الكوفة / بابل / البصرة / الموصل / تكنولوجيا /النهرين ) الجامعات المحلية

تنظيم واستضافة والفنية و األدبية والمعارض والمنتديات اللقاءات العلمية في توسيع المشاركة.4
 .داخل العراق وخارجه المعلومات  تكنلوجيا في ةمتخصص معارض فنية
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الجامعة التقنية في  المستقبلية يةالتوسع مشاريعلل تقديم الخدمات االستشارية المساهمة في.5
 .الشمالية

وتطويرها بما  والدولية الجامعات العربية مع تلك الموجودة في مقارنة تطوير المناهج الدراسية.6
 الواقع المحلي.مجتمع ووخدمة ال العمل الميداني مع متطلبات يتالءم

 .عضاء هيئة التدريسألالنشاط البحثي و( والدكتوراهالماجستير ) تطوير الدراسات العليا.7

 الدولية.المجالت النشر و فينجاح البحث المناهج الدراسية و في تطوير مع العالم التواصل.8

ضرات في المحا في عرضض والتكنولوجيات المتقدمة عرالوسائل الحديثة كوسائل  استخدام.9
 .حديثة ومتطورة بمعدات مزودة ومختبرات قاعات

 المساحات الخضراءتطوير للراحة وأماكن الخارجية و المساحات على تطوير التركيز زيادة.10
 الترفيه.و لالسترخاء مظللة وأماكنالمسطحات المائية و

الجانب  مع الروابط وتطوير يةهيئة التدريسالأعضاء و ةببين الطل العالقات الثقافية تطوير.11
 .واألدبي االجتماعي والتربويو التعليمي

 
 
 

 المخاطر: 

 ا  مجانية ا  تعليمةتةوفر الحكومةة بةدعم مةالي مةن و األخةرىبقيةة االقسةام  مثل،  قسم تقنيات أنظمة الحاسوب 
 .ةبللطل

 األجل. متوسطة الخطة المستقبلية ضمن عن طريق اإلنترنت للتعليم عن بعد عدم وجود خطة .1

 .للتعليم الجامعي العامة والمخرجات والمدخالت الحكومية الرقابة زيادة .2

 جامعة.والمعنوية لل إلنجازات الماديةل تشخيصالو التركيز قلة .3

 .ةسلبيال اإلجتماعية فعلال ودرد .4

 الواحدة. نفس المدينةل ألخرىالقسام المناظرة اا التنافس مع .5

 .لقمة العيش لكسب يئةبطوسيلة  التعليم ألنهم يعتبرون ةبللطل ةسلبي فعل ودرد .6
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الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 
 
 

 

 المحور الثاني: معطيات البرنامج التعليمي

   CRITERION 2. Program Educational Objectives (PEO): 
 

 نبذة تاريخية

شةهادة  ، للحصول علىالجامعة التقنية الشمالية ، في رحاب 1986 عام تقنيات أنظمة تأسس قسم         .1
 .ة الحاسوبدبلوم في تقنيات أنظم

يةد مةنهم أسةتطاع العد 2020 – 1986منذ تأسيس القسم وحتةى عةام  مبرمجمايزيد عن الفي  منهتخرج  .2
 في قطاعات الدولة المختلفة.االلتحاق 

 .سنويا  كحد أدنى طالب وطالبة 250– 200تتراوح اعداد القبول للدراسات األولية بين  .3
4.  

م يقةوفةي األقسةام اإلداريةة و زيةع المركةزي للقبةولويحتةل المرتبةة االولةى ضةمن التو 1986تأسس عام  .5
ألعمةار ابإعداد وتأهيل كوادر تقنية تمتلك مؤهالت فنية وتقنية تخولهم دخول سةوق العمةل للمسةاهمة فةي 

ر لتصةميم االفكةا أحةدثالمنةاهج الدراسةية واالجهةزة االلكترونيةة وباتبةاع  أحةدثوالبناء بكفةاءة باسةتخدام 

س.وبناء النظم المعلوماتية
 

 األهــداف العامة :
وطنةه  يكون الخريج على أستعداد تام لتنفيذ الدور األختصاصي المطلوب منةه عةن دوره الفعةال فةي بنةاء .1

 -وأمته وذلك من خالل:
 امةلالتع علةى قادرة تكون التي والمعلوماتية الحاسوب تقنية وتخصصات علوم مختلف في عالية مهارات .2

 لمشاريعا وتصميم الالزمة في تنفيذ األساسية المهارات طويرديثة وتح تقنية بأساليب العمل متطلبات مع
أحةدث  باسةتخدامعلى ربط الشبكات ومعالجة المشاكل التي تحةدث  القدرة الى تطوير باإلضافة المختبرية
 على المستوى العالمي. المستخدمة البرمجيات

 .ات الحاسوب والبرامجيفي المستقبلية المقدرة على أستيعاب التطورات  .3
 

 األهــداف الخاصة :

أنظمةة  تقنيةات مبةاد  فةي األساسةية المعرفةة توفيربكفاءة  العمل سوق دخول تخولهم تقنية اعداد مؤهالت .1
طةرق الةى ال باإلضةافةالحاسوب من خالل تعلم أساسيات البرمجة وكيفية تصميم المواقةع وربةط الشةبكات 

 واألساليب في صيانة الحاسوب وملحقاته.

ب نيةةات المتطةةورة فةةي المنةةاهج التعليميةةة والمقةةررات الدراسةةية وخاصةةة فةةي مجةةال الحاسةةومواكبةةة التق .2
 والتطبيقات الحديثة المتطورة وتطوير مهارات الطلبة في هذا المجال.

 .باتجاه العالم االلكترونيتعد أهداف العراق الجديد أساسا  في فهم التوجه الفكري  .3
 

 ة:المعـايير المعتمدة في المناهج الدراسي

 ساعة1950   مجموع الساعات الدراسات األجمالية =  .1

 %(43ساعة )  840موع الساعات النظرية األجمالية =مج .2
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الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 %(56.9ساعة ) 1110األجمالية = مجموع الساعات العملية  .3

 %58.8=  التخصصيةنسبة المواد  .4

 %35.3=  المساعدةنسبة المواد  .5

 %5.8=  العامةنسبة المواد  .6

 وحدة تدريسية 128=  عدد الوحدات األجمالية .7

 
  2020 -1920للمرحلة األولى  المنهج الدراسي

 اسم المادة بالغة العربية ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 نكليزيةاسم المادة بالغة اال

 عملي تطبيقي نظري

 C 2  3 10 C ++ Programming++البرمجة بلغة  1

 2 1 خوارزميات 2
 

6 Algorithms  

 Computer Architecture 10 3  2 سوبمعمارية الحا 3

 Maintenance Computer 10 3  2 حاسوب صيانة 4

 Application Packages 10 3  2 تطبيقات جاهزة 5

 8 2  2 رياضيات وتحليل عددي 6
Mathematics & Numerical 

Analysis 

 2 1 المتقــدم اإلحصاء 7
 

6 Advance statistics 

  English languages 2   2 اللغة االنكليزية 8

 4 _  2 والديمقراطية حقوق اإلنسان 9
Human Rights& 

Democracy 

 Total 66 18  16 المجمـوع 

 
                                                                  المالحظات

 ساعة سنويا 1020                                 الدراسية            عدد الساعات -1
 وحدة 66                                  عدد الوحدات                         
 %  55،5         نسبه العملي                                                    

 مادة  4عدد المواد التخصصية                                                 



13 

الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 مادة   4                                 اد المساعدة                   عدد المو
 مادة   1عدد المواد العامة                                                       

 
 

 2020-1920المنهج الدراسي للمرحلة الثانية 

 اسم المادة بالغة العربية ت
 عدد الساعات

 نكليزيةة بالغة االاسم الماد عدد الوحدات
 عملي تطبيقي نظري

 Data Structure 10 3  2 هياكل بيانات 1

 Data Base 10 3  2 قواعد البيانات 2

 Operating Systems 8 2  2 أنظمة التشغيل 3

 2 1 تحليل نظم 4

 

6 System Analysis 

5 V.Basic 10 3  2 البرمجة بلغة V.Basic Programming 

 Networks 6 2  1 اتشــــبك 6

 Design Websites 6 2  1 تصميم المواقع االلكترونية 7

 Project 6 2  1 مشـــروع 8

 Total 62 19  12 المجموع 

  
                                                                  المالحظات

 ساعة سنويا 930             دد الساعات الدراسية                               ع -1
 وحدة 62       عدد الوحدات                                                    
 %  62،5        نسبه العملي                                                     

 مادة  6عدد المواد التخصصية                                                 
 مادة   2عدد المواد المساعدة                                                    
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الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 

 تف اصيل مفردات المنهاج الدراسي للعام
2019 – 2020 

 )السنة الدراسية األولى(
 

ة العامة للبرنامج والهيكلي C++ ولغة الـ  تعريف الطالب بلغات البرمجة  وأنواعها -:أهـداف المـادة

 Codeلـ  وكتابة الشفرة البرمجية ا وأقسامه وأنواع البيانات المستخدمة في هذه اللغة

 ستخدام إمكانية الرسم فيها.والدول واإلجراءات وملفات البيانات وا للبرامج

 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 Abstract of programming languages األول

 What’s a program language 

 The date and development of programming 
languages  

 Levels of programming languages 

 C++ language : beginning, development, its 

 اسم المادة
 لغة

 التدريس

السنة 

 الدراسية

 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري   

برمجة بلغة 
++C 

 5 3 2 األولى األنكليزيـه
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الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

location within Levels of programming languages 

 Basic essentials for C++ language/ C++ language concepts الثاني

 What’s C++ program contains? 

 What are the basic files? Simple explanation for 
basic files, that C++ program include 

 

 Basic element and tools of C++ language الثالث

 Language symbols 

 Definitions name  

 keywords 

 Constant represent  

 Variables represent 

  Data types in C++, and the represent methods in الرابع
memory  

 char type 

 integer type 

 real type 

 Boolean (logical) type 

 Converting between deferent data types 

  Expressions types in C++ language, how formulate لخامسا
expression:  

 Arithmetic expression /deferent arithmetic 
operation and its priorities  / conversion  manner 
of  arithmetic expression to Arithmetic expression 
in C++ language/deferent examples 

  Relational expression/ relational operations and its السادس
priorities/ formulate Relational expression 

 Logical expression/ logical operation and its 
priorities/ formulate Logical expression 

 Compound expression/ priorities table of  public 
operations/ deferent examples 

 

   Give the primary values of constants and variables السابع

 Spaces and brackets  
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الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 Type of comments 

 Special tools 

  minim tools الثامن

  Assignment statement, its types/ with explanation التاسع
examples   

 Arithmetic expression (equation) 

 counters, counter types 

 deferent images for equations belong to C++ 
language  

 العاشر

 والحادي عشر

 Formatted  Input and output functions  

 output text 

 Output numeric values 

 Output Arithmetic expression 

 un Formatted Input and output functions  

  Control, conditional, and loop statements الثاني عشر

 cond. Statement  
o Cond. Tools 
o If conditional statement 
o If…else statement  
o Nested conditional  

   switch conditional statement الثالث عشر

 nested conditional statement 
 

  repetition statements الرابع عشر

 for loop  ,   Nested for 

 statement while  الخامس عشر

 statement do…while السادس عشر

 control  at repetition السابع عشر

statement continue 

 statement exit 
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الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

statement go to 

 Dimensional variables : arrays and matrices ,الثامن عشر

  One Dimensional array 

 ,التاسع عشر

 العشرون

two Dimensional array, square array(as special state of 

two Dimensional array 

 Symbolic array, and represent string type الحادي والعشرون

 Functions الثاني والعشرون

Global and local variable 

Define function 

Call function 

Ways of calling functions 

  Form of retrieving values from function الثالث والعشرون

 parameters arguments 

 factors effecting at using functions 

  functions of type void الرابع والعشرون

 User defined functions 

  Library of  standards functions الخامس والعشرون

 String functions 

 Arithmetic functions 

 Date and time functions 

 

 السادس والعشرون

 السابع والعشرون, 

graphics and screen 

 Colors functions 

 Draw pixels functions 

 Draw lines functions 

 Draw rectangle functions 

 Draw Circle functions 

 Draw pattern functions 

 Types of screens 
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الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 الثامن والعشرون

 الثالثون-

Build workable integral system, include arrays and above 

mentioned functions  

 

 أول أنظمة  ++Cالمفردات العملية للبرمجة بلغة 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 . Install C++ compiler األول

 Define main screen 

 Menus 

 Special Keys in editing 

   Written simple C++ programs such print your name الثاني

 How Execute this program 

 Using menus  

  Written simple C++ program that used constant and الثالث
variable. 

  Written simple C++ program that used data type by الرابع
taken example including most data types 

  Written simple C++ program include most Expressions الخامس
types , written different expressions forms  

  Written program used Relational expression/ relational السادس
operations and its priorities/ formulate Relational 
expression 

 Written program used Logical expression/ logical 
operation and its priorities/ formulate Logical expression 

 Written program used Compound expression/ priorities 
table of  public operations/ deferent examples 

  Written a program include Assignment statement. Also لتاسعا-السابع
contain Arithmetic expression (equation) 

 Written a program include counters. 

 In Execute time take different input data  

 العاشر

 والحادي عشر

 Written program used Formatted  Input and output 
functions  

 Written program output text 

 Written program Output numeric values also Output 
Arithmetic expression 

 Written program used un Formatted Input and output 



19 

الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

functions  

لثالث ا-الثاني عشر

 عشر

 Written program used Control, conditional, and loop 
statements 

 Written program used switch conditional statement  
And nested conditional statement 

  Written program used  repetition statements الرابع عشر

 for loop 

 Nested for 

-الخامس عشر

 السادس عشر

 Written program used  while Statement, do…while  
statement 

 Written program include control  at repetition: continue السابع عشر

statement ,exit statement  and go to statement  

 Written program include: arrays,  One Dimensional array الثامن عشر,

التاسع عشر, 

لحادي ا-العشرون

 عشر

Written program include: two Dimensional array, square 

array(as special state of two Dimensional array) 

 Written program include Define function, call function  and الثاني والعشرون

Global and local variable 

Define function 

-الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون

 Written program that retrieving values from function 

 Study factors effecting at using functions 

 Written program include User defined functions such add two الرابع والعشرون

matrix 

الخامس 

 والعشرون

Written program include Library of  standards functions : String 

functions, Arithmetic functions, Date and time functions 

 

السادس 

والعشرون , 

 السابع والعشرون

 Written program draw different shapes. 

 Write function to draw shapes : rectangle, Circle, lines, 
square. 

 Study screen type 



20 

الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 الثامن والعشرون

 الثالثون-

Build workable integral system, include arrays and above 

mentioned functions  

 

سمالنسمناملخ

س

سمن مممةسمساللاعأبسنغبسمننقعهعسمن  بسمنقعمالأب

سمننرلأتمةسمنجمه خ

Applications packages 

سمناجااعسعسنسمنعببأبسمسونا

س5س3س2

 

سابمصت سمناببلمةسمساللاع

ساب ابسمننرلأتمةسمنجمه خسوالامم مسوفام قهمسمسو 

س–منثمل س
سمنخماع

سWindowsومننعبفسم اسا ميمه.سوظم فسلحمبسمننشغت سسWindowsاقخ سإناسلحمبسمننشغت س -
ساتمعلبسبتاسالامعسميصقمعمة

  Iconsمسيتالمةسس  Desk topشمشبسمسالمالأبسواشا سالر سمناالنبسمننعبفسم اساالالمةسمن -
(Folder,shortcut,files)والامم مسشبهطسمنا مبسTask bar وا ناهماهسسمنتم ابسسمنخمصبس هسس

س. Shut downوكأفأبسإطبماسمن مال بس
س Minimizeومنن جأنسس Maximizeواالالما مسواجبماسما أمةسمننكلتبسسWindowاب ابسمن مفذخس -

 وغتبهمس..س  Closeومنخبوجسا  مس
 My computer, documents, recycleمننعما سا سايتالمةسالر سمناالنبسمنب أ أبساث سس -

bin .واهاأبسك سا  م 
 Foldersناالالمةسايتالمةسمناج قمةسسpastومن صقس cut ومنتص copyاجبماسما أمةسمن  خس -

 ومنا بمةسوغتبهم.
 بسمن أربخناحسControl panelمالنخقمبسخصم صس -
- Mouse-Add printer-Regional Setting- -Displayواغتتبسخ فأبسمنشمشبس.سسscreen 

saver ,display, Setting, appearance. 
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الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 وحذف مس.س Programsإتمفبسببما سإناسمم ابس -
سف سعالنسومبضسوخ نسمنبالاامةسومنصاعس.س Paintمننعما سا سببلما سمنبالمبس -

س–من ملسس
سمنثمااس

س:سا ميمهسوفام قهسواشغت هس.س Wordمنر ممبسسببلما سس-

سسوكأفأبسمننعما ساعهسوخ لهسواعقي هس.س Documentشبهطسمسلومةسوا ناهماهس,سإلشماسمنا ن قس -
سمن  ثسومةالنلقم سوإمقملسمنصب بسوا  أت مسوابقأا مس,سمالنخقمبسسمنتمااسس -

ساعمي بسمل سسسسومناقمقسميا   سإمقملسمنجقمو سومننعما ساع مسواجبماسسمنسسسسس

سمنر ممب.سسسسسس
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الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 
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س–مننمال س
سمنثمنثسمشبس

ساشغت هس.اهاتنهسوا ميمهسوسس Excelلحمبسمنجقمو سسسس-سسسسس

سشبهطسمسلومةسوا ناهماهس. -
 إمقملسوعمبس)جقو س(سوإلخم سمنلأملمةسوحبح مس. -
السسمننعما سا سخ يمسمنجقمو سواجبماسما أمةسالعمجسسصفساوسماالس,سحذفسخ يمساوسصفساوسما -

 ,ساعقي سمبضساوسطا سمنخ أبس.
 يمس.اعلئبسوفب سمنخ س-م ابسمنبب مس-م ابسا  تقمس-م ابسا بهبمس-مم ابسا ف -
 , Sqrt , Stdev , Sumاال امسكنم بسمناعملةةسمنبهمتأبسوميحصم أبسمنا ابساث س:س -

Average , If , Count , Max , Sin  Cos  
 .مناخن ببسس Graphsمننعما سا سمناخررمةسمنلأملأبسس -
 عالنسمناخررمةس)خراطس,ساماقخس(سا سمالن  مطسخطسمةاجمهسومناعملنب -
 اال امسمبماخسسمنلأملمةسااساوعمقسما ساخن بب -
أم مةسمنر  بس مةمناملسم اسارلتقسغس–ااتأ ساال امسا  ت سحمنهسماسا حأنسالج ةسمنبومابس -

EXCEL 
سEXCELنسخقامةسواتمفنهسااسميلنبلتسإناسمام سXEXCELاال امساشغت سببلما س -

س–منبم  سمشبس
سمنعشبونس

سAccessمنلأملمةسسلحمبسإلمعخسماممقسسس-سسسسس

سسس           Normalizationنجقمو سمنب أ أبسما أبسسم سمس–نجقمو سمنببعأبسمس–صاأنسمنجقمو ساسسس-سسسسس
س.Relationالامعسمنع ممةسسس-

سصاأنسمن ااذجسمنببم ساس–اصاأنسمن ااذجسمنب أ  س -
 (Pages)من ااذجسمنب أ  سا سمن امذجسمنببعأبسف سصب مةسانعقلخعبطسس- -
 النع بسمن ذفسمس–مةالنع امةس,سمالنع بسمنن قيقس -
 النع بسمين مقسوحقمةسمنامكبوس)مننصاأنسومننشغت (مس–مالنع بسإلشماسمنجقمو س -
 رلتقسن حمبساعتاس)من ج بسمةان ملأب(اس-اجبماس عضسمننامعهاسومناعمنجب -
 فبس.سمننتمعهبسمنا نبسس–  أربسمننتمعهبسمن -

منامحقس
سس–ومنعشبونس

منثمل س
سومنعشبونس

س:ساهاتنهسوا ميمهسواشغت هس Power Pointببلما سإمقملسمنشبم  س

س(سslideاالالمةسمنشمشبسمنب أ أبسوشبهطسمسلومةسوكأفأبسإمقملسمنشبه بس)

س( ببس)صاعس,ساصامةس,ساف بساجبماسمنعبوضسمننتقياأبسوحبح مسومننعما سا سمناالم طسمنانعقلخسمناخن

   Pixel  اب ابسمندسسسسس Photo Shopببلما سمندسس -منثمنثس
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سس–ومنعشبونس
من م  سس

سومنعشبونس

س

س

س

س

 مننعبفسم اسمانقملمةسمنصاعسوخصم صسك سا  مسومالنخقماما م -
 مننعبفسم اسمنامج بسمنب أ أبسن لبلما سا سبأمنسشبهطسمسلومة -
  Layers المفبسمانقملما مسومننعبفسم اسلمفذخسمنر تمةسسسسكأفأبسفن سمنصاعسلمخ سمنلبلما  -
 Filtersإتمفبسمنا ثبمةسم اسمنصاعسس -
سإلشماسمننصماأنسس مالنعام ساكثبسااسصاعخ -

منثمااس
سس-ومنعشبونس

سمنث ثانس

ال امسمن صا سم اسمشنبمكسمةلنبلتس)ا حاامةساس–لنبلتسفكبخسلش سميس-اب ابسمةلنبلتسس–*سمةلنبلتتس
سومن ال كأب(سمن  كأبس

س(…,Yahoo , Google)كمةسالامعسمنا بسس-مناب ابس-ا بكسمن  ثس

 CD-Flashخ نسمنلأملمةسم اسس–اال امسمن صا سم اساع اابسف ساامم ساعتاس مالنخقمبسمنك امةسمنقمنبس
Ram 

س–ناظم فسمنن ساافبهمسخقابسمنلبهقسمينكنبول سمس- سإناسمنخقاباال امسمناصاسس-*خقابسمنلبهقسمةنكنبول 
سا سمنبالمنبس.س(files)اال امسإعالم ساوسمالن بسابفقسس

س-م موهاسببهقيبسا سمنلبهقساال امسإتمفبس- سإناسمنخقاباال امسمناصاسس-*خقابسمنا ملثب:ساب ابسمنا ملثب
س......(-ن مافمس-مالنخقمبسمسلومةسمنا ممقخسف سمنا ملثبس)منكماتبم
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 2019ايلول 
 

 المفردات العملية لمادة التطبيقات الجاهزة

 ابمصت سمناببلمة ةاللاعم

 Windowsمننعبفسم اسلحمبسمننشغت س مسو 

س–منثمل س
 منخماع

ساتمعلبسبتاسالامعسميصقمعمةسWindowsا ميموظم فسلحمبسمننشغت س -
سIcons  (Folder,shortcut,files)مسيتالمةسس  Desk topمننعبفسم اسالر سمناالنبس -
 . Shut downاسمن مال بسوا ناهماهسسوكأفأبسإطبمس Task barشبهطسمنا مبس -
ومنن جأنسس Maximizeواالالما مسواجبماسما أمةسمننكلتبسسWindowاب ابسمن مفذخس -

Minimize ومنخبوجسا  مسسClose  سوغتبهمس..س
 ,My computer, documentsمننعما سا سايتالمةسالر سمناالنبسمنب أ أبساث سس -

recycle bin .واهاأبسك سا  م 
 ناالالمةسايتالمةسمناج قمةسسpastومن صقس cut ومنتص copy اجبماسما أمةسمن  خس -

Folders .ومنا بمةسوغتبهم 
 ناحبسمن أربخسControl panelمالنخقمبسخصم صس -
- Mouse-Add printer-Regional Setting- -Displayبسخ فأبسمنشمشبس.سواغتتس

screen saver ,display, Setting, appearance. 
 وحذف مس.س Programsإتمفبسببما سإناسمم ابس -
 ف سعالنسومبضسوخ نسمنبالاامةسومنصاعس.س Paintمننعما سا سببلما سمنبالمبس -

س–من ملسس
 منثماا

س:س Officeمننعبفسم اساالالمةسلحمبسمنددسسس

س:سا ميمهسواشغت هس.س Wordببلما سمنر ممبسسس-

س هسوكأفأبسمننعما ساعهسوخ لهسواعقيس Documentشبهطسمسلومةسوا ناهماهس,سإلشماسمنا ن قس -
قسمن  ثسومةالنلقم سوإمقملسمنصب بسوا  أت مسوابقأا مس,سمالنخقمبسسمنتمااسسسسسسسومناقم -

 منر ممبميا   سإمقملسمنجقمو سومننعما ساع مسواجبماسسمناعمي بسمل سسسس
س–مننمال س

 منثمنثسمشب
سمهسواشغت هس.اهاتنهسوا ميس Excelلحمبسمنجقمو سسسس-سسسسس

سشبهطسمسلومةسوا ناهماهس. -
سقملسوعمبس)جقو س(سوإلخم سمنلأملمةسوحبح مس.إم -
مننعما سا سخ يمسمنجقمو سواجبماسما أمةسالعمجسسصفساوسماالس,سحذفسخ يمساوسصفساوس -
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 ماالسس,ساعقي سمبضساوسطا سمنخ أبس.
 نخ يمس.ماعلئبسوفب سس-م ابسمنبب مس-م ابسا  تقمس-م ابسا بهبمس-مم ابسا ف -
 , Sqrt , Stdev , Sumوميحصم أبسمنا ابساث س:ساال امسكنم بسمناعملةةسمنبهمتأبس -

Average , If , Count , Max , Sin  Cos  
 .مناخن ببسس Graphsمننعما سا سمناخررمةسمنلأملأبسس -
 عالنسمناخررمةس)خراطس,ساماقخس(سا سمالن  مطسخطسمةاجمهسومناعملنب -
 اال امسمبماخسسمنلأملمةسااساوعمقسما ساخن بب -
غأم مةسمنر  بس مةمناملسم اسس–نهسماسا حأنسالج ةسمنبومابسااتأ ساال امسا  ت سحم -

 EXCELارلتقس
 EXCELواتمفنهسااسميلنبلتسإناسمام نسخقامةسسXEXCELاال امساشغت سببلما س -

س–منبم  سمشبس
 منعشبونس

سAccessاممقسمنلأملمةسلحمبسإلمعخسمسسس-سسسسس

      Normalization أبسما أبسسم سمنجقمو سمنب أس–منجقمو سمنببعأبسس–اصاأنسمنجقمو سسسس-سسسسس
س.Relationالامعسمنع ممةسسس-سسس     

سصاأنسمن ااذجسمنببم ساس–اصاأنسمن ااذجسمنب أ  س -
س(Pages)من امذجسمنببعأبسف سصب مةسانعقلخسعبطسمن ااذجسمنب أ  سا س- -
 النع بسمن ذفسمس–مةالنع امةس,سمالنع بسمنن قيقس -
 مين مقسوحقمةسمنامكبوس)مننصاأنسومننشغت (سبمالنع س–مالنع بسإلشماسمنجقمو س -
 رلتقسن حمبساعتاس)من ج بسمةان ملأب(اس-اجبماس عضسمننامعهاسومناعمنجب -
 ننتمعهبسمنا نبفبس.سمس–مننتمعهبسمن  أربس -

س:ساهاتنهسوا ميمهسواشغت هس Power Pointببلما سإمقملسمنشبم  س 21-27

س(سslideفأبسإمقملسمنشبه بس)االالمةسمنشمشبسمنب أ أبسوشبهطسمسلومةسوكأ

  بس(اجبماسمنعبوضسمننتقياأبسوحبح مسومننعما سا سمناالم طسمنانعقلخسمناخن ببس)صاعس,ساصامةس,ساف

منثمااس
سس-ومنعشبونس
 منث ثانس

س(…,Yahoo , Google)كمةسالامعسمنا بسس-مناب ابس-ا بكسمن  ثس

-CDخ نسمنلأملمةسم اسس–ةسمنقمنبساال امسمن صا سم اساع اابسف ساامم ساعتاس مالنخقمبسمنك ام
Flash Ram 
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 ساافبهمسخقابسمنلبهقسمناظم فسمننس- سإناسمنخقاباال امسمناصاسس-*خقابسمنلبهقسمةنكنبول 
 ا سمنبالمنبس.س(files)امسإعالم ساوسمالن بسابفقسساال س–مينكنبول س

موهاسببهقيبسا سال امسإتمفبسم اس-ال امسمناصا سإناسمنخقاباس-*خقابسمنا ملثب:ساب ابسمنا ملثب
 ......(-ن مافمس-النخقمبسمسلومةسمنا ممقخسف سمنا ملثبس)منكماتبممس-منلبهق

 

 

 

 اسم المادة
السنة 

 الدراسية

لغة 

 التدريس

 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري

 3 2 1 العربية األولى الخوارزميات وحل المشكلة

 

لما سمن مالبسومنتاممقسمنن سا ممقسف سف نسوح سبسببساعبهفسمنرمنبس امهأسس-:اهدقمفسمنادملخ
ال امسامناشال بسوكنم بسمنخامع اأمةسوابمح ساراهبسمنلبلما سومننعبفسم اسمنبوات مةسومننعبفسم اس

ساصاأنسمناحقمةسمنلباجأبسوب ماسهباأبسمناحقمةسوات أنسمنلبلما سإناسوحقمة.

 

 أول أنظمة حاسوب  المفردات النظرية

 اتالمفرد األسبوع 

 Highمبادئ أولية عن البرمجة/تعريف البرنامج/لغات البرمجة/)لغات البرمجة العليا  األول 

level language ولغات البرمجة الدنياlow level language)- تعريف برنامج

-(Application programsالبرامج التطبيقية )-(User programالمستخدم )

 (Operating systemبرامجيات المنظومة )

 :Problem Solvingحل المشكلة   الثاني 

 فهم المشكلة/ تقسيم المشكلة / عملية حل المشاكل  

وابت مج /الثبرناأنواع البيانات والمتغيرات المستخدمة في لغات البرمجة وتعريفها في ال الثالث

 Numericوالرقمية  Stringالحرفية /Constants &variableوالمتغيرات
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تخدمة في األشكال المس-ات االنسيابيةفوائد المخطط-(Flow chartالمخططات االنسيابية ) الخامسالرابع و 

لبسيطة انسيابية المخططات اال-أنواع المخططات االنسيابية, رسم المخططات االنسيابية

(Simple flow chart) 

االنسيابية ذات لمخططات ا-(Branched flow chartالمخططات االنسيابية المتفرعة ) والسابع السادس

 Loop flow chart)الحلقات )

 Algorithmتصميم الخوارزمية) /تعريف الخوارزمية/Algorithmsالخوارزميات  و التاسع الثامن

design) ,( أنواع الخوارزميات المتسلسلةSequential( والشرطية )Conditional )

 (Repetition,والمتكررة )

 (program development stagesل تطور البرنامج)مراح–صفات البرنامج الجيد  العاشر

 (Implemention&debuggeالتنفيذ وإيجاد األخطاء ), كتابة البرنامج الحادي عشر

 Syntax(/األخطاء اإلمالئية و القواعدية )Types of errorsأنواع األخطاء البرمجية ) الثاني عشر 

errors( األخطاء التنفيذية/)Run time errorsخطاء المعنوية )(/األSemantic 

errors) 

 Documentation &maintenance,التوثيق والصيانة Testingاالختبار  الثالث عشر

 (Top-down designالتصميم من األعلى إلى األدنى ) الرابع عشر

 Bottom-up designالتصميم من األدنى إلى األعلى  الخامس عشر

ستعداد ( أوال/االProcess life cycleلبرنامج(داخل الحاسوب )دورة حياة العملية )ا السادس عشر 

(Ready(ثانيا/االنتظار/)waiting( ثالثا التنفيذ)Running(رابعا االنتهاء)(Complete 

 Subroutinesالروتينات الفرعية  السابع عشر 

 Subprogramsالبرامج الفرعية  الثامن عشر

 يكلةيكلة  /التراكيب المستخدمة في البرمجة المهمقدمة ألسلوب البرمجة المه التاسع عشر

 IF-THEN -elseتركيب االختيار  / Sequenceتراكيب السلسلة  العشرون

 Do-Whileتركيب التكرار الحادي والعشرون

 External)/( /فوائد عملية الفرز /الترتيب الخارجي)Sortالفرز)/تعمليات معالجة البيانا الثاني والعشرون

sort الت(رتيب الداخليInternal sort) 

 (Selection methodأوال/طريقة االختيار)Sorting algorithmsخوارزميات الفرز الثالث والعشرون

 (Bubble sortثانيا/فرز الفقاعة) الرابع والعشرون

 Binary( البحث الثنائي)Sequential searchخوارزميات البحث / البحث المتسلسل ) الخامس والعشرون

search) 



28 

الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

-(Filesتعريف الملف)/AlgorithmsFile processingخوارزميات معالجة الملفات السادس والعشرون

 Sequentialأنواع الملفات أوال/ الملفات التسلسلية  -(Fieldالحقل )-(Recordالقيد)

files/ ثانيا /الملفات العشوائيةRandom files 

هم الصفات التي تمتاز بها أ-Modularizationتصميم الوحدات البرمجية  السابع والعشرون 

 الوحدات/مكونات الوحدات البرمجية

عي ار الفرالمساألسلوب المتبع في بناء هرمية الوحدات )أوال /طريقة المجرى الرئيسي/و الثامن والعشرون 

 الطبقات(–ثانيا / طريقة هرمية 

لوحدات يم االناجمة عن استخدام أسلوب تصم أسس تقسيم البرنامج إلى وحدات /الفوائد التاسع والعشرون 

 حجم الوحدة البرمجية/

 Object – orientedمدخل إلى أسلوب البرمجة الكائنية الموجهة) التاسع والعشرون 

programmingفوائد استخدام هذا األسلوب في البرمجة الحديثة/) 

(/الكائن Classتعاريف / الصنف )مفاهيم وأساسيات في أسلوب البرمجة الكائنية الموجهة  الثالثون 

(Object( الوراثة/)inheritance) 

 

 المفردات التطبيقية  لمادة الخوارزميات

 تفاصيل المفردات االسبوع

 High level)لغات البرمجة العليا /أمثلة تطبيقية ومناقشة عن األول 

language ولغات البرمجة الدنياlow level language)- تعريف برنامج

 Applicationالبرامج التطبيقية )-(User programتخدم )المس

programs)-( برامجيات المنظومةOperating system) 

 :Problem Solvingحل المشكلة  أمثلة تطبيقية ومناقشة عن الثاني 

 فهم المشكلة/ تقسيم المشكلة / عملية حل المشاكل  

ات المستخدمة في لغات البرمجة أنواع البيانات والمتغيرعن  أمثلة تطبيقية الثالث

 Constantsوتعريفها في البرنامج /الثوابت والمتغيرات

&variable/ الحرفيةString  والرقميةNumeric 

تخدمة األشكال المس- Flow chartالمخططات االنسيابية )عن  أمثلة تطبيقية الرابع و الخامس

المخططات -بيةفي رسم المخططات االنسيابية, أنواع المخططات االنسيا

 (Simple flow chartاالنسيابية البسيطة )

 Branched flowالمخططات االنسيابية المتفرعة )عن  أمثلة تطبيقية السادس والسابع
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chart)-( المخططات االنسيابية ذات الحلقات(Loop flow chart 

زميات أنواع الخوار /Algorithmsالخوارزميات عن  أمثلة تطبيقية الثامن و التاسع

( ,والمتكررة Conditional( والشرطية )Sequentialالمتسلسلة )

(Repetition) 

 program developmentمراحل تطور البرنامج)عن  أمثلة تطبيقية – العاشر

stages) 

كتابة البرنامج, التنفيذ وإيجاد األخطاء عن  أمثلة تطبيقية الحادي عشر

(Implemention&debugge) 

خطاء (/األSyntax errorsاألخطاء اإلمالئية و القواعدية )عن  مثلة تطبيقيةأ الثاني عشر 

 (Semantic errors(/األخطاء المعنوية )Run time errorsالتنفيذية )

 Documentation,التوثيق والصيانة Testingالختبار عن  أمثلة تطبيقية ا الثالث عشر

&maintenance 

 (Top-down designصميم من األعلى إلى األدنى )التعن  أمثلة تطبيقية الرابع عشر

 Bottom-up designالتصميم من األدنى إلى األعلى عن  أمثلة تطبيقية الخامس عشر

 Processدورة حياة العملية )البرنامج(داخل الحاسوب )عن  أمثلة تطبيقية السادس عشر 

life cycle) . 

 Subroutinesرعية الروتينات الفعن  أمثلة تطبيقية السابع عشر 

 Subprogramsالبرامج الفرعية عن  أمثلة تطبيقية الثامن عشر

 البرمجة المهيكلةعن  أمثلة تطبيقية التاسع عشر

 IF-THENتركيب االختيار  / Sequenceتراكيب السلسلة عن  أمثلة تطبيقية العشرون

-else 

الحادي 

 والعشرون

 Do-Whileتركيب التكرارعن  أمثلة تطبيقية

 External sort)/( /الترتيب الخارجي)Sortالفرز)/عن  أمثلة تطبيقية الثاني والعشرون

 (Internal sortالترتيب الداخلي)
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أوال/طريقة Sorting algorithmsخوارزميات الفرزعن  أمثلة تطبيقية الثالث والعشرون

 (Selection methodاالختيار)

 (Bubble sortلفقاعة)فرز اعن  أمثلة تطبيقية الرابع والعشرون

الخامس 

 والعشرون

 Sequentialخوارزميات البحث / البحث المتسلسل )عن  أمثلة تطبيقية

search(البحث الثنائي )Binary search) 

السادس 

 والعشرون

 AlgorithmsFileخوارزميات معالجة الملفاتعن  أمثلة تطبيقية

processing/  الملفات التسلسليةSequential files/ ثانيا /الملفات العشوائية

Random files 

 Modularizationتصميم الوحدات البرمجية عن  أمثلة تطبيقية السابع والعشرون 

يا / )أوال /طريقة المجرى الرئيسي/والمسار الفرعي ثانعن  أمثلة تطبيقية الثامن والعشرون 

 الطبقات(–طريقة هرمية 

التاسع والعشرون 

 الثالثون, 

نية أسلوب البرمجة الكائ, تقسيم البرنامج إلى وحدات عن  يقيةأمثلة تطب

 (inheritance(/الوراثة )Object(/الكائن )Classالموجهة / الصنف )

 

 

 لغة التدريس السنة الدراسية اسم المادة
 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري

اإلحصاء 

 المتقدم
 3 2 1 العربية األولى

 

بيق نات وتطتعريف الطالب باستخدام المقاييس االحصائية وطرق معالجة البيا-:ادةأهـداف المـ

ليب تعريف الطالب بالطرق واالساوكذلك   اساليب بحوث العمليات في دراسة الظواهر .

 رتباطاالحصائية في العرض البياني واستخدامات مقاييس النزعة المركزية والتشتت واال

ية الخط ي وكذلك تطبيقات البرمجة الخطية في صياغة النماذجواالنحدار والتنبؤ المستقبل

ن خالل مونية وتحليلها وفق الطرق العلمية والعملية باستخدام تطبيقاتها في الحاسبة االلكتر

 SPSS,XLSTAT<QSB تطبيقات 

 



31 

الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 األول
القته بالعلوم األخةرى, أهمية اإلحصاء وع –ء تعريف علم اإلحصا -* 

 جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها وعرضها.

 الثاني_الثالث
قةة * مقاييس النزعة المركزية_الوسط الحسةابي ,الوسةيط,المنوال ,العال

 بين المتوسطات )للبيانات غير المبوبة(.

 الرابع
المةةةةدى,التباين االنحةةةةراف المعيةةةةاري, معامةةةةل –* مقةةةةاييس التشةةةةتت 

 جة المعيارية)للبيانات غير المبوبة(.االختالف, الدر

 * االرتباط البسيط ,طرق حساب االرتباط البسيط )طريقة بيرسن(. الخامس

 عامل االقتران ومعامل التوافق.م -* معامل ارتباط الرتب  السادس

 السابع
اه قيةةاس االتجةةاه العام,وايجةةاد معادلةةة خةةط االتجةة –* السالسةةل الزمنيةةة 

 ات الصغرىوطريقة المتوسطات المتحركة . العام بطريقة المربع

 الثامن
إيجةةةةاد معادلةةةةة االنحةةةةدار بطريقةةةةة المربعةةةةات  –* االنحةةةةدار البسةةةةيط 

 الصغرى.

 التاسع
اء * النظريةةة االحتماليةةة, المتغيةةر العشةةوائي ,التجربةةة العشةةوائية, فضةة

 العينة , واالحداث.

 حتمال.* االحتمال, مفهومه, طرق حسابه , قوانين جمع اال العاشر

لثاني ا -الحادي عشر

 عشر

 * االحتمال الشرطي وقانون بيز ومجال تطبيقه.

 الثالث عشر
ل * المتغيةةر العشةةوائي المنفصةةل , التوزيةةع االحتمةةالي للمتغيةةر المنفصةة

 التوقع والتباين للتوزيع ,توزيع بوسون وتطبيقاته .

 الرابع عشر
لمتغيةةةر المنفصةةةل لتوزيةةةع االحتمةةةالي لا -المتغيةةةر العشةةةوائي المتصةةةل 

 ,التوقع والتباين , التوزيع الطبيعي وتطبيقاته 

 الخامس عشر
بحةوث العمليةات  التداخل بةين -*بحوث العمليات اساليبها واستخداماتها 

 والحاسبة .

 * النماذج في بحوث العمليات وانواعها . السادس عشر
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 موذج القياسي .لنا -ماذج البرمجة الخطية ن -* البرمجة الخطية  السابع عشر

 الثامن عشر
ل * طرق حل نموذج البرمجةة الخطيةة , الطريقةة البيانيةة ,انةواع الحلةو

 بالطريقة البيانية 

الحادي  -التاسع عشر 

 والعشرون

 * طريقة السمبلكس

 النقل  صياغة نموذج -* نموذج النقل , عالقته بنموذج البرمجة الخطية  الثاني والعشرون

 * انواع نماذج النقل )المتوازن وغير المتوازن( . الثالث والعشرون

 -الرابع والعشرون

 الخامس والعشرون

 وجل( .ف -* حل نماذج النقل بطريقة )اقل الكلف 

 * طرق فحص الحل االولي للحصول على الحل االمثل . السادس والعشرون

 –السابع والعشرون 

 الثامن والعشرون

ول علةةةى الحةةةل للمخططةةةات سةةةلوب الحصةةةا  -* المخططةةةات الشةةةبكية

الشةةةبكية .طريقةةةة المسةةةار الحرج,اسةةةلوب تقيةةةيم ومراجعةةةةة 

  pert))المشاريع

 -التاسع والعشرون 

 الثالثون

انةةةواع نمةةةاذج  –صةةةياغة نمةةةوذج المحاكةةةاة  –اسةةةتخدامها  –المحاكةةةاة 

توليةةةةد بيانةةةةات عشةةةةوائية لتوزيعةةةةات احصةةةةائية  –المحاكةةةةاة 

 غات المحاكاة .ل -منتظمة( –)مستمرة 

 

 SPSS,XLSTAT,QSBتنفذ كافة التطبيقات االحصائية باستخدام برامجيات الحاسبات 

 المفردات التطبيقية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 األول
ة * تطبيقات على اساليب تصنيف وتبويب وعرض البيانات المبوب

 وغير المبوبة .

 لمنوال* تطبيقات على حساب الوسط الحسابي، الوسيط ، ا لثالثا -الثاني

 ي.* تطبيقات على مقاييس التشتت والمدى ، واألنحراف المعيار لخامسا -الرابع 

 * تطبيقات على الدرجة المعيارية ومعامل االختالف. السادس

 * تطبيقات على حساب االرتباط البسيط. السابع
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 الثامن
ان قتر* تطبيقات على حساب معامل االرتباط الرتب وحساب معامل اال

 .التوفق

 * تطبيقات على السالسل الزمنية وايجاد المعادالت. التاسع

 * تطبيقات على حساب معادلة االنحدار البسيط.. العاشر

 الحادي عشر
 العالقات بين-فضاء العينة-* تطبيقات على االحتماالت _التجربة

 االحداث.

 الثاني عشر
نون قا–ة لشاملااالحتماالت  -* تطبيقات على قوانين جمع االحتماالت

 بيز.

 * تطبيقات على حساب التوقع والتباين لتوزيع بواسون. الثالث عشر

 الرابع عشر
جاد * تطبيقات على حساب التوقع والتباين للتوزيع الطبيعي.واي

 االحتمال باستخدام المساحة تحت المنحني.

لسادس ا-الخامس عشر

 عشر

 ية* تطبيقات على انواع النماذج. ونماذج البرمجة الخط

 خطية.ة ال* تطبيقات في استخدام الطريقة البيانية لحل نماذج البرمج السابع عشر

 ة.لخطيا* تطبيقات في استخدام طريقة السمبلكس لحل نماذج البرمجة  الثامن عشر

 * تطبيقات في مسائل النفل وتكوين نماذج النقل. التاسع عشر

 لحل نموذج النقل .* تطبيقات في استخدام طريقة اقل الكلف  العشرون

 * تطبيقات في استخدام طريقة فوجل لحل نموذج النقل . الحادي والعشرون

الثالث -الثاني والعشرون

 والعشرون

 نقل.* تطبيقات في استخدام طرق تحسين الحل االمثل في نماذج ال

 * تطبيقات في رسم المخطط الشبكي . الرابع والعشرون

 ار الحرج .* اسلوب المس الخامس والعشرون

 * تطبيقات في اسلوب بيرت السادس والعشرون

 * تطبيقات وامثلة في استخدامات المحاكات. السابع والعشرون

 * تطبيقات وامثلة في نماذج المحاكات الثامن والعشرون

 * تطبيقات في اعداد برامج المحاكاة ولغاتها. لثالثونا-التاسع والعشرون
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The objectives of Subject:- Teaching theStudent mathematical  methods used in 

solving mathematical questions in a logical and include identification of 

functions and its derivatives, differentiation, integration and differential 

equations and difference equations, finding root and differentiation and 

numerical methods in solving questions Mathematics compared with 

mathematical methods, Using computer applications, includingMATLAB. 

The Subject 

The year 

The language  Weekly hours 

  Th. Pr. To. 

Mathematics and numerical 

analysis 

First English 2 2 4 
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Week Details 

1 Types of matrices/arrays/matrices/properties 

2-3 Operations on matrices 

4 Inverted matrix/methods found  

6-5 Solving linear equations using inverted matrix 

8-7 Linear trigonometric functions, and their products 

10-9 And the logarithmic and exponential functions and their products 

11 Partial differentiation/implicit differentiation  

12 Numerical differentiation/trapezoid method 

13 Ordinary differential equations of first order 

14 Types and methods of solution of differential equations (separation of 

variables, homogeneous) 

15 Full differential equations and linear  

16 Unlimited integration/integration/integration exponential and the 

logarithmic and linear 

17 Methods of integration (partial fractions/retail) 

19-18 Numerical integration/Simpson method 

20 Find the polynomial Newton formula/forward/updating using 

polynomial 

22-21 Find the root of the equation/method return (repetition)/firm/a 

Newton method 

24-23 The real root of the equation/a theoretical value of the real 

root/drawing method 

26-25 Method of error/way half-periods  
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 المفردات العملية لمادة الرياضيات والتحليل العددي

 مفردات األسبوع

ألوامر ا, أسلوب تشغيل التطبيق وأهم نوافذه, العمل في نافذه matlabتطبيق الـ   األول

command window 

 العمليات على المصفوفات الثاني والثالث

 تطبيق عن معكوسة المصفوفة/ طرق إيجادها الرابع

حل المعادالت الخطية باستخدام معكوسة المصفوفة / ضرب أمثلة عن   لسادسالخامس وا

 المصفوفات  

 تطبيق عن الدوال الخطية والمثلثية ومشتقاتهما السابع و  الثامن

 تطبيق عن الدوال األسية واللوغارتمية ومشتقاتهما التاسع و  العاشر

 الضمني  التفاضل الجزئي/التفاضلتمارين عن موضوع  الحادي عشر

 التفاضل العددي/طريقة شبه المنحرفأمثلة  الثاني عشر

 المعادالت التفاضلية االعتيادية من المرتبة االولىتمارين عن  الثالث عشر

 ( انواع وطرق حل المعادالت التفاضلية) فصل المتغيرات ، المتجانسةتطبيق  الرابع عشر

 امة والخطية المعادالت التفاضلية التأمثلة عن  الخامس عشر

 وحسب الدوال الرياضية التكاملتطبيق عن طرق  السادس عشر

 طرق التكامل )الكسور الجزئية/التجزئة( السابع عشر

28-27 Iterative formulas especially/way Newton-Rufson 

29 

 

Series of others terminated (convergent openings of volatile 

commodity) 

30 Series convergence test methods and others closed (Test ratio, root 

Test )  
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الثامن عشر والتاسع 

 عشر

 التكامل العددي/طريقة سمبسونتمارين 

 دودأيجاد متعدد الحدود/صيغة نيوتن األمامية/األستكمالبأستخدام متعدد الح العشرون

 لحادي والعشرونا

 والثاني والعشرون

 أيجاد جذر المعادلة/طريقة األعادة)التكرار(/طريقة القاطع/طريقة نيوتن

 الثالث والعشرون

 والرابع والعشرون

 رسمالجذور الحقيقية للمعادلة /أيجاد القيمة النظرية لجذر حقيقي/طريقة ال

 

 الخامس والعشرون

 والسادس والعشرون

 ة تنصيف الفترات  طريقة الخطأ / طريق

 السابع والعشرون

 والثامن والعشرون

 افسونر -صيغ تكرارية خاصة /طريقة نيوتن

 التاسع والعشرون

 

 ة(المتسلسالت الغير منتهية ) المتقاربة والمتباعدة والمتذبذبتمارين عن 

 Test ratio, Testطرق اختبار تقارب وتباعد المتسلسالت الغير منتهية )تطبيق  الثالثون

root   )مع استخدام الحاسوب 
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. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 

 اسم المادة

 

 

 لغة التدريس

 

السنة 

 الدراسيه

 

 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري 

 5 3 2 األولــى األنكليزيــه بو معمارية الحاس

فـي  اداألعـدها ثمالتطرق إلى تمثيل عريف الطالب بأنواع الحاسبات  واألنظمة العددية والتحويل فيما بيــــنت -:أهداف المادة
 الحاسبة الرقميةوالجبر البوليني والمكونات المادية للحاسوب االلكتروني ولغات الماكنة وتمثيل البيانات.

 

 لمادة معمارية الحاسوب أول أنظمة حاسوبتفاصيل المفردات النظريــــــــــة

 تفاصيل المفردات األسبوع

 .Essential of information technical األول

Introduction, computer and software system, computer 

types.  

 :Numeric methods, include الثاني

Decimal method. 

Binary method. 

Convert decimal to binary. 

Four arithmetic operations in this method. 

Interest this method in computer. 
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 2019ايلول 
 

 .Octal method الثالث

Convert from octal to decimal. 

Convert from decimal to octal. 

Convert from binary to octal. 

Hexadecimal method. 

Convert from binary to hexadecimal. 

 :Numeric representation in computer الرابع

BCD codes, 4bit BCD codes 

Check level. 

Integer numeric representation, real numeric representation. 

 :Gates الخامس

Or gate, and gate, nor gate, nand gate, xor gate, xand gat, 

external edge  diagram for integrated circuit of gates  

 Boolean algebra السادس

Boolean algebra and de morgan theory. 

Used Boolean algebra rules for simplified logical expression. 

 .Formula rules and karnuf map السابع

Formula rules: 

Summation of multiply limits, multiply of sum limit 

Karnuf map for simplified functions: 

Of two variable, of three variable.   

 .Digital circuit: arithmetic circuit الثامن

Add circuit/ half adder – complete adder  
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 .Subtract circuit/ half subtractive - complete subtracted التاسع

Digital comparative.  

 Flip Flop العاشر

Type of S – R . 

Type of J-K, type of D, type of T.  

 .Counting and shifting recorder الحادي عشر

Shifting recorder   

 .Counter ascending asynchronous الثاني عشر

Counter descending asynchronous. 

Stretcher of seven parts 

 .Hardware, study hardware parts الثالث عشر

Characters and functions of box and power supply  

 .Study  characters, functions and parts of motherboard الرابع عشر

 Study functions and types memory: ROM AND ROM الخامس عشر

  Study bios setup, and update السادس عشر

 Study technical of secondary storage units  :H.D ,F.D,C.D ,DVD السابع عشر

 ,Study  characters and functions  of slots cards(net, sound الثامن عشر

video) 

التاسع 
 عشر+العشرون 

Microprocessor 8085, block diagram, components and 

function of processor 

الحادي والعشرون 
 ,  الثاني والعشرون 

Microprocessor 8086 

Assembly language,  statement form. 
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 لمادة معمارية الحاسوب أول أنظمة حاسوب تفاصيل المفردات العملية

 

 تفاصيل المفردات األسبوع  

  Program of Circuit Maker(C.M) األول

Program of Electronic Work bench. 

Install program. 

Program environment. 

 Knowing digital component for digital circuit in program الثاني

 By using program الثالث

Draw and execute gates and, or, not, and applied its truth 

tables 

 Draw and execute gates NOR,NANDand applied its truth الرابع

tables 

 Draw and execute gates XOR,XNOR and applied its truth الخامس

 الثالث والعشرون 

 الرابع والعشرون 

Data Transfer  & Arithmetic Instructions 

 Logical  & Branching  Instructions الخامس والعشرون 

 Machine Control Instructions السادس والعشرون 

 Immediate , Register , Direct ,indirect  ADDRESSING السابع والعشرون 

 Instruction cycle  & Machine cycle الثامن والعشرون 

 Pentium processor, block diagram, processor  component and ع والعشرون التاس

function 

  Processor Development comparative الثالثون 
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 2019ايلول 
 

tables 

 Link between gates to execute Boolean equations السادس + السابع

 Draw and execute add circuit H.A |& F.A الثامن

 .Draw and execute subtract circuit H.S. &F.S التاسع 

 Draw and execute flip flop for all types and applied its truth العاشر

tables 

  Draw and execute shift register الحادي عشر

 

  Draw and execute various ascending and descending counter الثالث عشر-الثاني عشر

 .Hardware, box, power supply الرابع عشر

 

 Motherboard, parts and ports سادس عشر-خامس عشر

 Memory  RAM  &  ROM السابع عشر

 BIOS setup and updating الثامن عشر

 Secondary storage: HD, FD,CD, DVD التاسع عشر

 

 Slots cards: network, sound, video العشرون 

 .Parts of microcomputer, and microprocessor 8085 الحادي والعشرون 

 Install assembler, know the environment and main screen of الثاني و العشرون 

program 

 الثالث والعشرون 

 الرابع والعشرون 

Applications by using data transfer statement and arithmetic 

statement. 

 Applications by using conditional and logical statement الخامس والعشرون 
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 Applications by using control statement السادس والعشرون 

 .Application by using different addressing mode السابع والعشرون 

 Generic Assembly applications  ثالثون  -الثامن والعشرون 

 

 

 اسم المادة

 

 

 لغة التدريس

 

السنة 

 الدراسيه

 

 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري 

 5 3 2 األولــى العربية وبصيانة الحاس

ع ب بأنواع الحاسبات  ومكوناتها الداخليـة ورـرق تربيبهـا وصـيانتها . وأنـواتعريف الطال -:أهداف المادة
 أنظمة التشغيل وبرامج الصيانة ومكافحة الفيروسات وتشخيص األعطال الشائعة .

 

 ل المفردات النظريــــــــــةتفاصي

 تفاصيل المفردات األسبوع  

 واعد الصيانة العامةق –لصيانة وأنواعها ا -مقدمة األول

 ألجهزة  والعدد المستخدمة في الصيانة ا –أسس السالمة المهنية 

 أجزاء الحاسب المادية الثاني

 نواعها  ومكوناتها وعملها أ –وحدة مجهز القدرة  الثالث

 نواعها ومكوناتها المختلفة أ –اللوحة األم  رابعال

 برامج تنصيب وتشغيل مكونات اللوحة األم  الخامس

 نواعه حسب رريقة تثبيته على اللوحة األم أ – Processorالمعالج   السادس 
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 Processorررق تبريد المعالج  

 السابع

 

 (     RAM ,  BIOS ROMأنواع وحدات الذاكرة )

 ر حجم الذاكرة على أداء الحاسبدراسة تأثي

الثامن +التاسع + 
 العاشر 

ة زينيالتعرف على أنواع وحدات الخزن الثانوية والية خزن البيانات عليها وسعتها التخ
 -( : Formatوعملها وتهيئتها ) 

 .  Flash Memoryوذاكرة   –ألقراص الصلبة ا –محرك األقراص المرنة 

 الية عملهو أنواعه  –ليزرية محرك األقراص ال الحادي عشر

CD – DVD  -  WRITER 

 الثاني عشر +

 الثالث عشر 

 نواع بابالت البيانات أ–أنواع بابالت القدرة  –ة النظام مكونات علب  -تجميع الحاسب 

 الرابع عشر

 الخامس عشر

 Slotsمنافذ التوسعة  

  ة  كالشب –لصوت ا –أنواع بارتات التوسعة وبرامج تنصيبها) الشاشة 

 السادس عشر

 السابع عشر

 ( Format and Windows Setupتهيئة وتنصيب الحاسب ) 

 أنواع أنظمة التشغيل 

 نواعها ورريقة عمل ومميزات بل نوعأ –شاشات العرض  الثامن عشر

 تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وبيفية تعريفها 

 ات بل نوععها ورريقة عمل ومميز أنوا –الطابعات  التاسع عشر

 تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وبيفية تعريفها

 

 الكاميرات الرقمية أنواعها ورريقة عملها ومميزات بل نوع العشرون 

 تعريفها وتنصيب البرامج الخاصة بها وبيفية تعريفها
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 الماسحات الضوئية أنواعها ورريقة عملها ومميزات بل نوع الحادي والعشرون 

 البرامج الخاصة بها وبيفية تعريفها تعريفها وتنصيب

 التعرف على األجهزة الصوتية وبارتات الصوت المناسبة . تعريفها –الوسائط المتعددة  الثاني والعشرون 
 وتنصيب البرامج الخاصة بها وبيفية تعريفها

الثالث والعشرون 
+ 

 الرابع والعشرون 

 

 -برامج تشخيص األعطال :

 ص األعطالالتعرف على بعض برامج تشخي

 استنادا إلى رسائل الخطأ لتحديد األعطا

 تحديد األعطال استنادا إلى اإلشارات الصوتية الصادرة من الحاسوب

الخامس 
 والعشرون +

السادس 
 والعشرون 

 الفيروسات:

عملها وتحديثها  –أنواع البرامج  –زالة الفيروسات إنظام  -عريف الفيروس ت -قدمة م -   
. 

 اري الحائط الن -   

 السابع والعشرون 

 الثامن والعشرون 

 Registryمسجل النظام  

 عديل مكونات مسجل النظام .ت –برامج إصالح مسجل النظام  –التعرف على مسجل النظام 

 التاسع والعشرون 

 الثالثون 

 الحاسب المحمول

 مقارنة مكوناته مع مكونات الحاسب المكتبي . –أنواع المعالجات المستخدمة  –أنواعه 

  

 وبتفاصيل المفردات العملية لمادة صيانة الحاس

 تفاصيل المفردات األسبوع  

 التعرف على األجهزة واألدوات ومستلزمات صيانة الحاسب , وتهيئة ورشة العمل األول
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دخال منافذ ربط وحدات اإل –المنافذ الخارجية  –التعرف على المكونات المادية للحاسب  الثاني
 واإلخراج 

 Voltmeterمشاهدة أجزاء مجهز القدرة الكهربائية وقياس خرجه بواسطة مقياس الفولتية  ثالثال
 وتوصيله بأجزاء الحاسب األخرى 

 رريقة تربيبها في هيكل الجهاز –التعرف على اللوحة األم بمكوناتها المختلفة  الرابع

 نات اللوحة األم تنصيب برامج تشغيل مكو  –ربط مكونات الجهاز مع اللوحة األم  الخامس

 تربيب المعالج على اللوحة األم  –مشاهدة أنواع مختلفة من المعالجات  السادس 

 أنواع وسائل تبريد المعالجات ورريقة ربطها وتربيبها السابع

 : أنواعها و تربيبها على اللوحة األم  RAM الثامن 

ROM  أنواعها وتربيبها على اللوحة األم : 

 االرالع على إعدادات البايوس وتعديلها  ROM BIOS التاسع

 التعرف على محرك األقراص المرنة وأنواعه وتربيبه وربطه والحماية والتهيئة العاشر  

 التعرف على محرك األقراص الصلبة  وأنواعه وتربيبه وربطه  الحادي عشر

  .ي ذلك ررق تقسيمه )تجزئته ( والبرامج المستخدمة ف –رريقة بتابة البيانات عليه 

 FAT , NTFS ,FAT 32نظام ترتيب البيانات على القرص نوع 

 (  CD , DVD , WRITERالتعرف على محربات األقراص الليزرية )  الثاني عشر

 نواعها وربطها مع الحاسبا -رريقة بتابة البيانات عليها  

 لبياناتتهيئة اللوحة األم ومكونات علبة النظام مع بابالت القدرة وا الثالث عشر

 تجميع الحاسب الرابع عشر

 الخامس عشر

 

  يلهاإضافة وتثبيت بارتات الشاشة والصوت والشبكة إلى اللوحة األم وتنصيب برامج تشغ
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. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 السادس عشر

 السابع عشر

 ( FORMATTINGتهيئة الحاسب اآللي ) 

 WINDOWS XPتنصيب نظام التشغيل  

 DATA SHOWربط أنواع شاشات العرض وجهاز  الثامن عشر

 إصالح األعطال الشائعة

 التعرف على أنواع الطابعات ورريقة ربطها وتعريفها على الحاسب التاسع عشر

 واألعطال الشائعة ورريقة إصالحها 

 الرقمية وتنصيبها على الحاسب تالتعرف على أنواع الكاميرا العشرون 

 واألعطال الشائعة ورريقة إصالحها

 ى الماسحات الضوئية وتنصيبها على الحاسب التعرف عل الواحد والعشرون 

 واألعطال الشائعة ورريقة إصالحها

 التعرف على بارتات الصوت المناسبة  وتنصيبها على الحاسب  الثاني والعشرون 

 واألعطال الشائعة ورريقة إصالحها

 التعرف على بعض برامج تشخيص األعطال , وتحسين أداء نظام التشغيل  الثالث والعشرون 

 تطبيق عملي لمعالجة وتصحيح الخطأ الناتج من رسائل الخطأ –رسائل الخطأ  الرابع والعشرون 

 تيةتطبيق عملي لمعالجة وتصحيح الخطأ الناتج من اإلشارات الصو  –اإلشارات الصوتية  الخامس والعشرون 

 السادس والعشرون 

 السابع والعشرون 

 وإزالة الفيروس من الحاسبتطبيق عملي لتحميل  –برامج  إزالة الفيروسات 

 والتعرف على أنواع من برامج إزالة الفيروسات  

 التعرف على مسجل النظام ومكوناته وبرامج اإلصالح  الثامن والعشرون 

 التاسع والعشرون 

 الثالثون 

 أجزاء الحاسب المحمول ومقارنتها مع الحاسب المكتبي ورريقة تربيبها 
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 اسي للعامتف اصيل مفردات المنهاج الدر 

2019 – 2020 

 

 (الثانية)السنة الدراسية  

 
 اسم المادة

السنة 

 الدراسية
 لغة التدريس

 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري

 3 2 1 العربية الثانية تحليل نظم

 

ا ددددقفسهددددذهسمناددددملخسإندددداساعبهددددفسمنرمنددددبس منابددددمهأنسمسالمالددددأبسن دددد حنسوا  ت  ددددمس : أهددددداف المددددادة
وسا دددناهما مسوالامم دددمسوكدددذن سادددقعهل نسم ددداسا  تددد سواصددداأنسمنددد حنس مالددددنخقمبسسوخصم صددد م

ساجاامبسااسالومةسمنن  ت سومننصاأن.
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سابمصت سمناببلمةسمساللاع

س:من حمبسسابمهأنساالمالأبسف سا  ت سواصاأنسلحنسمناع اامةسمناعناقخسم اسمن مالامسسنثدمنثمس–مسو س

س–منلتئبسس–من قفسس–صم صسمنعمابسن  حنسلحبهبسمن حنس،سا مللسلحبهبسمن حنس،سمنخس
اص أفسمن حنسسواشا سلعجبسسنأبسمنن النس.آس–ننغذيبسمنعال أبسمس–من قولسمن حنسمنببعأبس

لأعبسمناخبجمةسطس–منع مبسا سمنلتئبسس–ص  سمن حمبسس–طلأعبسمن حمبسس–اعتتقسمن حمبس
مناعمنجمةسس–سمناعمنجمةسمةالمالأبس–منلأملمةس،ساعمنجبسمنلأملمةس.سطلأعبسمنغبضس–

سمنانتقاب.

س سمناع اامة ساصملع سمنجتقخ، سمناع اامة سخصم ص س: س–مناع اامة سوعقأب س–اصملع
ساصملعسالاعأبس.س-اصملعسمنكنبولأب

س.ا ممشبسممابسس،سناع اامةسممشالم سس–اهاأبسمناع اامةس

سن م  مس-منبمبدد 

س

سلحنسمناع اامةسمن مالابأب

اتاامةسلحنسس–من مالامسات مةساس-من مالامس:سوظم فسمن مالامسمةالمالأب
ما أبسب ماسواراهبسس–االالمةسلحمبسمناع اامةسمن مالاب سس–مناع اامةسمن مالابأبس

سمناع اامةسمن مالابأبس،

س–ابح بسمننصاأنسس–ابح بسمنن  ت سس–ابمح ساراهبسلحنسمناع اامةسمن مالابأبسس
سابح بسمنن بتذس

سس–مالابأبسلامعسلحنسمناع اامةسمن مس–اهقفسلحنسمناع اامةسمن مالابأبس

ساممقسمنلأملمةمس–لحنسمناع اامةسمةلمعهبسمناعناقخسم اسماممقسمنلأملمةس

س–مهنسلحنسمناع اامةسمن مالابأبسمناعناقخسم اسماممقسمنلأملمةس:سلحنساعمنجبسمنلأملمةس
لحنسلمنسس–لحنسمناع اامةسمةلمعهبسس–لحنساعمنجبمناعما ةسواعمنجبسمناع اامةس
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سلحنساع اامةسمناقعماسمنن بتذيتا.س–منجامعأبسسلحنسلمنسمنتبمعمةس–منتبمعس

سلحنسمناع اامةسمن مالابأبسمناعناقخسم اسماممقسمناعبفب:سماممقسمناعبفبس

سذكمااهنسلحنسمناع اامةسمن مالابأبسسمناعناقخسم اسماممقسمناعبفبس:سمن حنسمنذكأبس)من
سمةسمنعصلأب.منش الس–ن حنسمنخلتبخسمس–منص مم (س

س–س مالابأبس:سلحنسمناع اامةسمنن ساعا سم اسلمنسما سمنببملبتئمةسلحنسمناع اامةسمن
سلحنسمناع اامةسمنن ساعا سم اسلمنسما سمناجااممة

سا   سواصانسالحابسمناع اامةسمن مالابأب

مهنسس–صبمةسا   سمن حنسمنشخصأبسس–ا   سمن حنس:سؤه ةسا   سمن حنسسسسسس
 حنسا سمنا نخقبسمن  م  سراعسم ممةسا   سمناس–مناشمك سمنن ساامجهسا   سمن حنس

سنربهتبسمن قيثبس.مس–تامسهذهسمنربهتبسمس–:منربهتبسمنتقيابس

سلمعخسمناع اامةسف سا ال ب.مس–بكبسا  ت سمن حنسشس–ج مةسما سا   سمن حنس

فبهقسما سا  ت سمن حنس:سمال ممسفش ساراهبسلحنسمناع اامةسمن مالابأبسف س عضس
سمنا ال مةس

سس-االمنتبسوا  جأمةسساراهبسلحنسمناع اامةس:الامعساالمنتبساراهبسلحنسمناع اامةسس
اال امسس–ابمح ساال امسلوعخسحأمخساراهبسمن حنسس–مال امسلوعخسحأمخساراهبسمن حنس
سسس-مننراهبسمننقعهج سم اسابمح س

س–اال امسمننراهبسمناعناقسم اسفبهقسمنعا سس–ابمح ساال امسمننراهبسمننقعهج س
اال امسمن امذجسمنشلت بسس–مةال امسمةعاتم  س)سمننراعلس(سس– اذجبسمةونأبساال امسمن

اال امسمنن  ت سس–اال امسمننراهبسمنعمج سس–مالنخقمامةسمن اذجبسس–تامسمن اذجبسمس–
سال امسمننبكتب.اس–ال امسمنن  ت سااساالب سمناسمم اساس–ااسام اسمناساالب س

اص أفسس–لحنسمناع اامةسا  جأمةساراهبسس–ماما ساخنأمعسمآلال امسمنا مالبس
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سس–ا  جأمةسمننراهبس

ا  جأبسه قالبسس–الامعسا  جأمةسمننراهب:سسا  جأمةسمنن  ت سومننصاأنسمن أال  سن  حنس
اهنسس–الامعسمةلومةسس–ملومةسه قالبسمنلباجأمةس ا ممقخسمن مالامسس–مناع اامةس

سات مةسالومةسه قالبسمنلباجأمة.اس–وظم فسالومةسه قالبسمنلباجأمةس

سامكاسمن صا سم اسمن  بسمنجمه خاس–بسمن  بسمنجمه خ:سمناات مةسا  جأ

سا ممشبسممابس

نخدماعسمس-منثماا
سمشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب

س

سابمح سا  ت سواصاأنسلحنسمناع اامةسمناعناقخسم اسمن مالام

اصملعسس–ابح بسجا سمناع اامةسس–ابح بسا  ت سمن حمب)منقعمالبسمننا تقيب(سسسس
سن.مناع اامةسمنار اببسنن  ت سمن حمبسمنتم 

سطبقسجا سمناع اامةسلمخ سمنا ال بسومنن تقسااسص ن م

ساوةس:سطبقسجا سمناع اامةسسسسسس

سثملأمس:سطبقسمنن تقسااسص بسمناع اامةسمنن سانسجاع مسسسسس

س–اات مةسطبهتبسمناتمب بسمنشخصأبسس–طبقسجا سمناع اامةس:سمناتمب بسمنشخصأبس
سعاممةسمناتمب بس.اس–متامسمناتمب بسمنشخصأبس

مةالنعقملسمل ساا ه سس–أمنس:سماما ساخنأمعسمةالنلأمنسنجا سمناع اامةسمةالنل
اهنسس–مةالنعقملساث ماساا ه سمةالنلأمنسس–ماممقسمةالئ بسف سمةالنلأمنسس–مةالنلأمنس

ااث بةالنخقمامةسس–متامسمةالنلأمنسس–اات مةسمةالنلأمنسس–مةلشربس عقسمةالنلأمنس
سمةالنلأمنس.

سمنابمق ب

سا  ت سمناثم ق –
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 طبقسمنن تقسااسص بسمناع اامةس –
مةالنعقملساث ماسس–ل سمنا متبخسممةالنعقملسسس-منا متبخ)منعبضسمننتقيا (س

سهنسمةلشربس عقسمنا متبخمسس-منا متبخسس

سمجنامممةسمنببهق

اشمك سس–مجنامعسفبهقسمنعا سس–مةالنعقملسمل سمجنامعسفبهقسمنعا سسسسسسسسسسسسس
سمجنامممةسمنببهقس.

سن نرلأتمةسسمننراهبسمنجامم 

 JADمتامسطبهتبسسسسسسسس  ،سسسJADاات مةسمنربهتبسسسسسسسسسسسسس

سابح بساعبهفسمناشال بسولعمالبسمنجقوىس

ساعبهفسمناشال بسس،سساالمنتبسمناشال بسس،سسسسسسخرامةسف نسوح سمناشال بسسسسسسسسسسسس

سلعمالبسمنجقوىس،سسسسسسمن  ا سمنخمتعبسنقعمالبسمنجقوىسسسسسسسسسسسسس

سمعمةسمنا نا سماخمذهمس،سا ممشبسممابمنتبسسسسسسسسسسسسس

سام  :سابح بسا  ت سمن حمب)سمنقعمالبسمننبصت أب(

سابح بسمنقعمالبسمننبضت أب

ساوة:ا  ت سما أمةسمن حمبسسسسسسسسسسسسس

سلااذجسوظم فسمن حمبسسس،سسسسسسساعبهفسلااذجسوظم فسمن حمبسسسسسسسسسسسسس

ساهقمفسلااذجسوظم فسمن حمبسسسسسسسسسسسسس

سخصم صسلااذجسوظم فسمن حمبسس،سسسما أبسا قيقسوظم فسمن حمبسسسسسسسسسسسسس
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ساخرطساقفقسمنلأملمة

ساهاأبساخرطساقفقسمنلأملمةسس،سسم مصبساخرطساقفقسمنلأملمةسسسسسسسسسسسسسس

سا ناهمةساخرطساقفقسمنلأملمةس،سسخصم صساخرطساقفقسمنلأملمةسسسسسسسسسسسسسسس

سأملمةسخرامةسممقملساخرطساقفقسمنلسسسسسسسسسسسسسسس

سثملأم:سا  ت سبأملمةسمن حمبسسسسسسسسسسسس

سلاذجبسمنلأملمةسس،سساخررمةسممقملسلامذجسمنلأملمةس،سماممقسمنلأملمةسمنع  قأب

ساالالمةسماممقسمنلأملمةسمنع  قأبسسسسسسسسسس

سنع مبس،سسسسسمنع ممةمس-لااذجسمنكأمنسسسسس

سأمنس،سسلعجبسمنع مبمنجقو سمناالأطسف سم مبسكثتبسمناسكثتبس،سسلعجبسمنكسسسس

ساخرطسمنع ممةس

سنع مبسمناساخرطسمنع ممةمس–منن اه سااسلااذجسمنكأمنسسسسسسسس

ساخرطسامعهخسحأمخسمنكأمن

سمنباا سمنا نخقابسف ساخرطسحأمخسمنكأمنسسسسسسسسس

ساثم :امعهخسحأمخس"ساتقينسط ب"سسسسسسسسس

سش المةسبنبلس

سمنباا سمنا نخقابسف سش المةسبنبلسسسسسسسسس

سمنعا أمةسس،سالومةسااصأفسمنعا أمةس،سسمن غبسمنل تاهبس،ساالمنتبسمنناصأفسااصأف

سجقمو سمنتبمعمةس،سسخرامةساكاهاسجقمو سمنتبمعمةسس،سممااسسمنلأملمة
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ساهاأبسممااسسمنلأملمةسس،سااصأفساالالمةسمن حمبسس،سسااث بسم اسممااسسمنلأملمة

س أف،سابات سمنلأملمةاص أفسمنلأملمةس،سسخصم صساص أفسمنلأملمةس،سالامعسمننص

خصم صسمننبات سمنجتقس،سسالامعسمننبات س،سساخرماسمننبات س،سا  ت سسسسسسسسسس
سمنع ممةس

سمنع ممةسمناعأمعهب

سا ناهمةسمنع ممةسمناعأمعهبس،ساعبهفسمنع مبسغتبسمناعأمعهبسسسسسسسسس

ساعبهفسمنتممقخسمناعأمعهبسمةوناس،سسسمننكبمعسمنا اغسسسسسسسسس

سنكبمعسغتبسمنا اغمنسسسسسسسسس

سباعبهفسمنتممقخسمناعأمعهبسمنثملأبس،سساعبهفسمنتممقخسمناعأمعهبسمنثمنثسسسسسسسسس

سمناعأمعهبسBoyce س-سCoddاعبهفسمنع مبسسسسسسسسسس

ساعبهفسمنتممقخسمناعأمعهبسمنبم عب،سساعبهفسمنع مبسمناعأمعهبسمنخما بسسسسسسسسس

سناعأمعهبس)سمننرلأ (ا  ت سبأملمةسمنا ن قمةس ربهتبس،منع ممةسم

سماممقسمننرلأ س)منتاممقسمناعأمعهبس/سمنن اهب(

سارلتقسماممقسمننرلأ سمنث  سمن مبقسذكبهمسسسسسسسس

سخرامةسمنعا سنن  ت سبأملمةسمنا ن قمةسسسسسسسسس

سمن ااذجسمةاث سسسسسسسسسس

سلاذجبسمن حمبس،اعبهفسمن اذجبس،االالمةسمن اذجب

سنن  ت (ابمح سلاذجبسمن حمبس)ف سابح بسم
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سمن ااذجسمنامللسن  حمبسمنتم ن،سمن ااذجسمنا رت سن  حمبسمنتم ن

سخرامةساصاأنسمن ااذجسمنا رت سن  حمبسمنتم ن

ساخبجمةسابح بسمنن  ت س،ا ممشبسمماب

من ددددددددملسسمشددددددددبس
سومن م  سمشب

سبح بسمننصاأناسس-لوعخسحأمخساراهبسمن حنس

سابح بمننصاأنسمنعمبسسس

س حمبسمنجقيقممقملسمن ااذجسمنا رت سن سسس

سخرامةساصاأنسمن ااذجسمنا رت سن  حمبسمنجقيقسسسس

سطبهتبس"سمجبماساعقي ةس"سسسسسسسسس

سيقطبهتبس"سممملخساصاأنسمنعا أمةس"س،سممقملسمن ااذجسمنامللسن  حمبسمنجقسسسسسسسسس

سخرامةساصاأنسمن ااذجسمنامللسن  حمبسمنجقيقسسسسسسسس

سىسسس،اصاأنسمنامج مة،سابح بسمننصاأنسمننبصت  س،سسمةلشربسمةخبس

سمنامج مة،سسملامعسومج مةسمةالنخقمب،ساصاأنسمناخبجمةسومناقخ ةسسس

سخصم صسمناخبجمةسومناقخ ةسسسسسسسس

ساصاأنسمننتمعهب

سملامعسمننتمعهب،سسسسفام قسمننتمعهب،سسخصم صسمننتمعهبسمنجتقخسسسسسسس

سمةخرماسمنا نا سومام مسف ساصاأنسمننتمعهبسسسسسسس

سمذجاصاأنسمن ا
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سسساهقمفساصاأنسمن امذج،سساامصبمةسمن ااذجسمنجتق،سسخرامةساصاأنسمن امذجسسسسسسسسس

ساصاأنسمممقخسمنلأملمة

سمن تمطسمنامجبسابممما مسم قساصاأنسمممقخسمنلأملمةسسسسسسسسس

سالومةساصاأنسمممقخسمنلأملمةسسسسسسسس

سخصم صسمنلبما سمنجتقخس،سا ممشبسممابسسسسسس:ساصاأنسمنلبما 

اسمشددددددبسوسمنثددددددما
سمننمال سمشب

سبح بسمنن بتذاس-لوعخسحأمخسارتبسمن حنسس

سابح بسمننقعهب

سمننقعهبسخ  سابح ن سا  ت سواصاأنسمن حمبسسسسسسسسسس

سمننقعهبسخ  سابح بسامسمل سمنن بتذ،سسخربسمننقعهبسسسسسسسسسس

سابح بسمنن اه س)مالنبماأجأبمنن اه (

سمالنبماأجأبسمنن اه 

سب،مالنباأجأبسمنن اه سمنانام لسمالنباأجأبسمنن اه سمنا مش

سمالنباأجأبسمنن اه سمننقعهج سسسسسسسسسس

سابح بسمننتتأنسومنصأملب

س،سسطبهتبسمنناثتق،سا خصسالشربسمنابح سمةختبخنهاهاتوسسالامعسمنناثتق:سمنناثتق

ساااسلحنسمناع اامةسمن مالابأبسسسمنعشبونس

ساتقابسسسسسسس
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سابأبمن حمبسمةا  سن حنسمناع اامةسمن مالسسسسسسس

سخصم صسمن حمبسمةا  سن حمبسمناع اامةسمن مالابأبسسسسسسس

سم مصبسمن حمبسمةا  سن حمبسمناع اامةسمن مالابأب

سمةفبمل،ساااسمنلأملمةس،اااسمنلبماجأمةس،اااسمةج  خسوا  تما م

ساااسلحنسمةاصمةةسومنش المة

سالامعسمةخنبمممةسف سمن حمبسمةا  سن حمبسمناع اامةسمن مالابأب

سالمةسمن مالامس،سساتبمعسمنبتبوالمة،سسسسسجبم نسمن مالامفتبوس

ساالمنتبساامج بخربسمةخنبمقسن حمبسمناع اامةسمن مالاب 

سك ببساصاأنسمن حمبسمةا  سن حمبسمناع اامةسمن مالاب 

من دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمللس
ومنعشددبونسمنثددمل س

سومنعشبونس

سا  ت سوساصاأنسسلحنسمناع اامةسمناعناقخسم اسماممقسمناعبفب

س اسمناعبفبمن حنسمناعناقخسم

سمنخلتب،سمناعبفب

سماممقسمناعبفب،سالامعسمناعبفب،سااثت سمناعبفب

سمن حمبسمناعناقخسم اسمناعبفب

ساالالمةسلحمبسمناعبفب

سمناالالمةسمةالمالأبسن  حنسمنخلتبخسسسسسسسس

سمممقخسمناعبفب،سسسآنبسمةالنقة ،سسا  قسسمناعبفبسسسسسسسسس
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سقة ومج مةسمنا نخقاتا،سسسساب تبسمةالنسسسسسسسس

ساتمعلبسبتاسماممقسمناعبفبسوماممقسمنلأملمة

ساالالمةسلحمبسمممقخسمناعبفب،سسسلحنسماممقسمناعبفب

سا  ت سواصاأنسلحنسماممقسمناعبفب

سابح بسمنن  ت ،سابح بسمننصاأن،سسابح بسمننراهبسومنلباجبسسس

سابح بسمنن بتذسومةخن معس،سابح بسمنصأملبسس

سارلأتمةسلحنسسماممقسمناعبفب

سمنذكماسمنص ع ،سسساجمةةسارلتقسمنذكماسمنص ع سسسسسسسس

سمن حنسمنخلتبخ،سسسسارلأتمةسمن حنسمنخلتبخ

سا ممشبسمماب،سمةعاتماس منلأملمةسمناسمناعبفبسومن الاب

منثمنثسومنعشدبونس
من ددددددددددددددددددددددددددددددملسسس-

سومنعشبونس

سمنن  ت سومننصاأنسمنااج منسل اسمنكم  مة

سم  مةاهنسابمهأنسمنن  ت سومننصاأنسمنااج تاسل اسمنك

سنغبسمن اذجبسمنااحقخ

سلاذجبسمنكم  مةس،سسب أبسمنكم ا

سابمح سمن اذجبسمنااج بس منكم  مة

سا قيقسمنكم  مةسمناالالبسن  حمبسسسسسسسسس

سا قيقسخصم صسك سكم اس،سسا قيقسمةحقم ،سسسا قيقسما أمةسك سكم اسسسسسسسسس
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سأمةا قيقسخصم صسك سما أب،سسسا قيقسمننباتبسمن ا  سن عا سسسسسسسسس

سا بتذسمن حمبسسسسسسسسس

سطبقسلاذجبسمنكم  مةسمناالالبسمن حمبسس

ساات مةسنغبسمن اذجبسمنااحقخس،ط تمةسنغبسمن اذجبسمنااحقخ

سمنر تبسمةوناس:ط تبسكم  مةسمنا نخقبسسسسسسسسسس

سمنر تبسمنثملأبس:سط تبسمن ااذجسسسسسسسسسس

سمنر تبسمنثمنثب:سط تبسامسوعماسمن ااذجسسسسسسسسسسس

سمنر تبسمنبم عبس:سط تبساموعماساموعماسمن ااذجسسسسسسسسسس

سمن اذجبس مالنخقما غبسمن اذجبسمنااحقخ

ساخررمةسمن اذجبس

ساخرطسحمةةسمةالنخقمبس،سسكنم بسحمةةسمةالنخقمبسسسسسسسسسس

سصعابمةسكنم بسحمةةسمةالنخقمبسسسسسسسسس

ساخررمةسمةص مفس)منبئمة(

سمناخررمةسمننبمم أبساالالمةساخررمةسمةص مفس،متابهس،سسسسسسسس

ساخررمةسمننعمون،سساخررمةسمنننم  ،ساخررمةسمن مةةسسسسسسسس

سمناخررمةسمنبت هم أب،ساخررمةسمناالالمةس،ساخررمةسمننج ت سسسسسسسس

سسUMLلامذجس

سلااذجسمنش  ،سساات مةسلااذجسمنش  ،سمتامسلااذجسمنش  سسسسسسسس
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سمهنساشمك سلااذجسمنش  سسسسسسسس

س من ااذجسمن انل

سمتامسمن ااذجسمن انل ،سمن ااذجسمننكبمعلسمنن ميقل

سمةابح بسمةالن   ،سابح بسمننبصت ،سسابح بسمنل ما،سسمةلنتم ،سمننكبمعسسسسسسسسسس

سمنتتقسمن ا  

سفام قسمننتتتقسمن ا  س،مننامتنمةسمن ارأبسن اشبوعس،ا ممشبسممابسسسسسسسسس

من م  سومنعشبونس
سمنث ثانسس-

ساشمعه سمننخبجس

سملمةسممابسومفكمعسمماباعش

سالامعسمن حنسمنا اال ب

سااجت مةسومعشملمةسممابسمل سمنلقاس منعا سف سمناشبوع

ساهنسمنن ذيبمةسسسسسسسسسس

سب السمناشبوعسمةالمالأب

سمننج ت سن ا ممشبس،سسسمل سبقاسمنا ممشب،سساث ماسمنا ممشب،سسسا ححبسهماب

سااث بسماسمناشمعه 

سالاب س"ساالن بسجماعأبس"اشبوعسلحمبسسملمعلسسحمسسسسسسسس

ساشبوعسا   ساع أا سا االبس"سا   ساملخسمنجغبمفأمسنصفساعتاس"سسسسسسسس

ساشبوعساام سم اسمةلنبلتس"سساام سمنكنبول سسم ا س"سسسسسسسس
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سعسساج بسمنكنبولأبس"ساج بسممابساشبوسسسسسسسسس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفردات التطبيقية  لمادة تحليل النظم

ساببلمةابمصت سمنسمةاللاع

صملعساس-صملعسمنكنبولأباس–اصملعسوعقأبس–اصملعسمناع اامةسااث بسان امبسماسسنثدمنثمس–مسو س
سالاعأبس.
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سناع اامةسمشالم سمس–اهاأبسمناع اامةس

سن م  مس-منبمبدد 

س

سلحنسمناع اامةسمن مالابأب

سااث بسماسمن مالامسمناع اامةسمن مالابأبس

ابح بسس–ابح بسمنن  ت سس– اامةسمن مالابأبسااث بسارلأقأبسماسسابمح ساراهبسلحنسمناع
سابح بسمنن بتذسس–مننصاأنس

ماممقسس–ااث بسارلأقأبسماسسلحنسمناع اامةسمةلمعهبسمناعناقخسم اسماممقسمنلأملمةس
سمنلأملمة

سبفبسااث بسارلأقأبسماسسلحنسمناع اامةسمن مالابأبسمناعناقخسم اسماممقسمناعبفب:سماممقسمناع

سمنتبسوا  جأمةسساراهبسلحنسمناع اامةسااث بسارلأقأبسماسساال

نخماعسمس-منثماا
سمشب

س

اصملعسمناع اامةسمنار اببسنن  ت سس–ااث بسارلأقأبسماسسابح بسجا سمناع اامةس
سمن حمبسمنتم ن.

سااث بسارلأقأبسماسسطبقسجا سمناع اامةسلمخ سمنا ال بسومنن تقسااسص ن م

سمةالنلأمنس.ااث بسارلأقأبسماسسمةالنلأمنس:سااث بةالنخقمامةس

سااث بسارلأقأبسماسسمنابمق ب

سااث بسارلأقأبسماسسمننراهبسمنجامم سن نرلأتمةس

سام  :سابح بسا  ت سمن حمب)سمنقعمالبسمننبصت أب(

سااث بسارلأقأبسماسسابح بسمنقعمالبسمننبضت أب

سااث بسارلأقأبسماسساخرطساقفقسمنلأملمة
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سااث بسارلأقأبسماسسلاذجبسمنلأملمة

ساسسماممقسمنلأملمةسمنع  قأبااث بسارلأقأبسم

سااث بسارلأقأبسماسسا  ت سمنع ممةس،سااث بسارلأقأبسماسسش المةسبنبلس

سااث بسارلأقأبسماسسخرامةساصاأنسمن ااذجسمنا رت سن  حمبسمنتم ن

من ملسسمشبس
سومن م  سمشب

سبح بسمننصاأناسس-ااث بسارلأقأبسماسسلوعخسحأمخساراهبسمن حنس

ابح بسمننصاأنسمننبصت  ,ساصاأنسمنامج مةس,ساصاأنسابح بسمننصاأنسمنعمب,سس
سمناخبجمةسومناقخ ةس,ساصاأنسمننتمعهب,ساصاأنسمن امذجس,ساصاأنسمممقخسمنلأملمة

س,ساصاأنسمنلبما .

منثمااسمشبسوس
سمننمال سمشب

سبح بسمنن بتذس,ابح بسمننقعهبس,ساس-ااث بسارلأقأبسماسسلوعخسحأمخساراهبسمن حنسس

سح بسمننتتأنسومنصأملبس,سمنناثتقابح بسمنن اه س,سابس

سااث بسارلأقأبسماسسسمن حمبسمةا  سن حنسمناع اامةسمن مالابأبسسسسسمنعشبونس

ساااسمنلأملمةس,ساااسمنلبماجأمةس,ساااسمةج  خسوا  تما م

ساااسلحنسمةاصمةةسومنش المةس,

سأب مالابااث بسارلأقأبسماسسالامعسمةخنبمممةسف سمن حمبسمةا  سن حمبسمناع اامةسمنس

سااث بسارلأقأبسماسساالمنتبساامج بسخربسمةخنبمقسن حمبسمناع اامةسمن مالام

من مللسومنعشبونس
سمنثمل سومنعشبونس

سااث بسارلأقأبسماسسا  ت سوساصاأنسسلحنسمناع اامةسمناعناقخسم اسماممقسمناعبفب

سمن حنسمناعناقخسم اسمناعبفب

سوماممقسمنلأملمةااث بسارلأقأبسماسسمناتمعلبسبتاسماممقسمناعبفبس
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سااث بسارلأقأبسماسساالالمةسلحمبسمممقخسمناعبفب

س-منثمنثسومنعشبونس
سمن ملسسومنعشبونس

سمنن  ت سومننصاأنسمنااج منسل اسمنكم  مة

سااث بسارلأقأبسماسساهنسابمهأنسمنن  ت سومننصاأنسمنااج تاسل اسمنكم  مة

سااث بسارلأقأبسماسسابمح سمن اذجبسمنااج بس منكم  مة

سبسارلأقأبسماسسسسطبقسلاذجبسمنكم  مةسمناالالبسمن حمبااث 

س،سااث بسارلأقأبسماسساخررمةسمن اذجبس

سااث بسارلأقأبسماسساخررمةسمةص مفس)منبئمة(

سااث بسارلأقأبسماسسمن ااذجسمن انل ،سUMLااث بسارلأقأبسماسسلامذجس

س–من م  سومنعشبونس
سمنث ثانس

ساشمعه سسومفكمعسممابسس

 

 

 

 

 

 

 

 ادةاسم الم
السنة 

 الدراسية
 لغة التدريس

 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري

 3 2 1 العربية الثانية االلكترونيةتصميم المواقع 
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تمكين تها وريف الطالب  التعامل مع المواقع على شبكة االنترنت وكيفية إدارتع :أهداف المادة

تخدمة ة المسمع السيرفرات  واللغات المختلفالطالب من  تصميم المواقع والتحميل والتعامل 

 على شبكات االنترنت.

 

 تفاصيل المفردات االسبوع

 مقدمة عن االنترنت والمواقع االلكترونية ومحركات البحث والسيرفرات االول والثاني

 -الثالث 

 السادس
 HyperText Markup Language (HTML)  المتشعبة الترميز لغة

لثاني ا -السابع 

 رعش

مقدمةلفرونت بيدج ،مقدمة الويب ،تحديد محتوى صفحة ويب ،تشغيل فرونت بيدج،انشاء موقع 

ب،عرض اواخفاء قائمة المجلدات ،فتح صفحة ويب ،التنقل بين الصفحات ، انشاء صفحة ويب خالية وي

ادخال ،انشاء صفحة ويب باستخدام القوالب، حفظ صفحة ويب ،استخدام لوحة المهام ، فتح موقع ويب ، 

النص ، حذف النص ، طباعة صفحة ويب ، عرض زمن تحميل صفحة ويب ،تغيير طريقة عرض 

صفحة ويب ، عرض الصفحة في مستعرض ويب،استخدام عرض صفحة الويب،حذف صفحة الويب ، 

البحث عن صفحة ويب،تعديل النص )تحديد النص، التراجع عن التغييرات ،اضافة الرموز،(تنسيق 

يق سمة على صفحة الويب،اضافة الصور،تحريك الصورة،توفير نص بديل صفحات الويب،تطب

للصورة،اضافة صورة خلفية،انشاء معرض للصور،تخصيص الصور ،انشاء االرتباطات 

التشعبية،انشاءالجداول،العمل في عرض التحرك،انشاء االطارات، انشاء النماذج، اضافة التاثيرات الى 

صفحة ويبصفحة الويب،ادارة صفحة ويب، نشر   

 -الثالث عشر 

 السادس عشر

 

استخدام ،  Java Script ،  عليه برنامج جافا سكريبت سيكونالعام الذي  الشكل ، الجافا سكريبت لغة 

، عبارات التحكم  المنطقية المعامالت،  الحسابية المعامالت،  عن المتغيرات اإلعالن   ، SWITCH  

ريد إلكترونيإنشاء زر إلرسال ب,  التكرار ، األحداث،،   WHILE نماذج ،المصفوفات ، ال ، الدوال،  
السالسل الحرفيهالكائنات ،   

 معلومات  تطبيقية

 -السابع عشر  

الثالث 

 والعشرون  

 

 

، إضافة   IISالى    PHPإضافة ،  Windows IIS 5.0، تشغيل   PHPمقدمه للغة  ( ،PHPلغة )

MySQL  الىIIS  ، بنية ملفاتPHP  ،ـــــــرات المتغيــ،  األنترنت ، التعليــــــــقات بروتوكوالت، 

دوال الوقت  بيانات ،العمليات الحسابية  ، متغيرات النظام  ، الثوابت  ، معرفة وتحويل أنواع ال، األرقام  

نطقية  ، تعدد المعامالت الم،  IFالعبارة األوامر الشرطية )( ،  GET  ، POST) النماذج  ، والتاريخ  

كرارات الت(   htmlالتخلص من وسوم الـ ،   Switchط  ، تداخل العبارات الشرطية  ، العبارة الشرو

دده مصفوفات متع،  دوال المصفوفات االضافية،  دوال المصفوفات ، فرز المصفوفات،  والمصفوفات

قره ، أشتمال تالمتغيرات المس، مدى المتغيرات  ،  Function   ،Print) االبعاد ، ترتيب الكود البرمجي

ألخطاء  ، اتفادي ،  األخطاء المنطقية، أنواع األخطاء   الملفات ( ،  تتبع وتصيد ومنع األخطاء  ) 

Regular Expressions  ،  التعامل مع العميل  ( ، صناعة فئة الحروف ،Cookies  ،Session 

 txt قراءة وكتابة معلومات في ملف، 
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 2019ايلول 
 

الرابع 

 -والعشرون 

السابع 

 ونوالعشر

 Oracleو  MS SQLو  PostgreSQLو  MySQLالبيانات  قواعد  مزوداتأنواع  

 ( MY SQLنظام إدارة قواعد البيانات ) 

الثامن 

 -والعشرون 

 الثالثون

 Apache  ،IISإدارة المواقع على شبكة االنترنت 

 ، المواقع الذكية والقواعدية

 

 يـــةالمفردات العملية لمادة تصميم المواقع األلكترون

 

 التفاصيل األسبوع

 التعامل مع الويب وتصميم البرامجيات  األول والثاني

 (FRONTPAGE)( وتطبيقات باستخدام HTMLتطبيقات عمليه على لغة ) الثالث إلى العاشر

الحادي عشر إلى  

 السادس عشر

 (JAVASCRIPTتطبيقات عمليه على لغة )

السابع عشر إلى 

 الثالث والعشرون

 (PHPعمليه على لغة )تطبيقات 

الرابع والعشرون إلى 

 السابع والعشرون

 (MYSQLتطبيقات عمليه على لغة )

الثامن والعشرون 

 إلى الثالثون

 رتهاوادا تطبيقات على المواقع تصميم وتحميل وتنصيب  على السيرفرات وطرق التعامل معها

 

 

 السنة الدراسية اسم المادة
 يةالساعات األسبوع لغة التدريس 

 المجموع العملي النظري

 3 2 1 اإلنكليزية الثانية بكاتـــش
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لربط ع وسائط اوأنوا تعريف الطالب بالشبكات والفائدة منها وتقنياتها وأنواعها وأنواع التوصيل :أهداف المادة

منية أ ويت االنترنوالمكونات المادية المختلفة ومعايير الشبكة المعتمدة  كما يتعرف الطالب على شبكة 

 الحاسبات والشبكات. 

 

 المفردات النظرية األسبوع

 األول

 

Computer Network introduction 

Hierarchal link idea: 

 Server: server type. 

 Client. 

 Peer to peer network 

 Client / Server Network   

 الثاني

 

Main component of networks 

Hardware: computer, cards, media, peripheral devices 

Software: operating system of network, transmission protocol, network 

management system 

 

 الثالث

 الرابع

 

Simple idea about basic network design. 

 Many thing must take when design network 

 Bus network 

 Ring network 

 Star network 

 Token ring network 

 Token passing network  

 :Generic idea about network communicate الخامس
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Depend on network link manner: 

 Single points network communicate 

 Multi  points network communicate 

Depend on geographic land : 

 Local Area Network(LAN) : its devices  

 Metropolitan Area Network (MAN): its devices, technical standard 

characters  

 Wide Area Network (WAN) ): its devices, technical standard characters 

 Wide area Development network: internet, intranet, extranet  

 السادس

 Network Interface Card(NIC)    :      

 Types of Network Interface Cards 

 Simple idea about construct and setup NIC 

 Simple idea about install NIC 

 السابع

Cables used in network 

 Type and characteristic of network cables 

 Twisted pair cable 

 Coaxial cables 

 Fiber optic cable 

 الثامن

 التاسع

Simple idea about communicate media between network items: 

 Wire communicate media 

 Wireless communicate media 

 العاشر

 الحادي عشر

Frequency Bandwidth: interesting, Measurements, Limitation, Throughput, 

compute data transfer. 
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 الثاني عشر

 الثالث عشر

 Generic essentials about network communication devices: 

 Modems 

 Network Interface Card (NIC) 

 Repeaters 

 Hubs 

 Switches 

 Bridges 

 Routers 

 Gateways 

 الرابع عشر

الخامس 

 عشر

السادس 

 عشر

 

Network Protocols essentials work: 

What a Protocols   ? Protocols work, Protocols  characteristics, protocol defects 

Protocols jobs in sender device also in receiver device  

Binding idea 

Explain TCP/IP protocol and important characteristics 

 السابع عشر

 الثامن عشر

 التاسع عشر

 

Essential of OSI 

Basic Essentials back of OSI 

 Define the seven layers which OSI consist of  

 Define the three lower layers 

 Define the three upper layers 

 Define the three middle layers 

Protocol used to communicate between analogue layers 

Steps of Encapsulation, then  De Encapsulation   

Define the service of OSI 



70 

الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

Simple idea about standard characteristics IEEE 

What is netting, ways to develop netting security. 

 العشرون

الواحد  

 والعشرون

الثاني 

 والعشرون

 

 IP addressing and network mask. 

 IP addressing. 

 MAC hardware Address 

 Addresses recognition protocol ARP 

 Network division technique to sub network 

الثالث  

 والعشرون

الرابع 

 والعشرون

Simple idea about virtual private network VPN: 

 Characteristics. 

 Component.  

 Protocols. 

 Theoretic component 

 

 

الخامس 

والعشرون 

السادس 

 والعشرون

 

السابع 

 والعشرون

Network security essentials: 

 Risks threats network and weakly points. 

 Protections Ways and tools  

 Solve network generic problems 

Computer and network security composition: 

 

 Humanity. 

 Hardware. 

 Software. 

 Database 

Network weakly points essentials, hackers type, safety ways 

Recent Spy way at network and computer center. 

Idea about computer and network crim. 

Idea about legality legislations 
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 -الثامن 

 الثالثون

 Decoding: essentials, types, and ways. 

 Changeable Decoding way 

 Compensational decoding way  

 

 

 لمادة الشــبكات المفردات العملية

 المفردات العملية األسبوع

 

 

 الرابع - ألولا

Knowing network ports in personal computer. 

Knowing internet network. 

 Communication ways at world Network, include: 

 Telephone wire, wireless 

 Direct communicate by satellite 

Network media and tools: 

Wire communicate cards through telephone by use modem 

Wireless communicate cards through LAN cards 

Knowing window XP capabilities at networks   

 

 

 

 – الخامس

 العاشر

Concept and type of netting 

 How to connect two computers to make simple LAN .How to share two 

computer devices in: different software and data. 

Make data transmission between two computer and use one printer in parallel  

Knowing workstations and its type 

Knowing cables and its type. 

Cable connect way 
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How to link RJ45 with UTP cable 

Knowing working linker tools 

 

 الحادي عشر

– 

 الخامس عشر 

Tools used at diagnostic defects. 

How to make netting among several computers, printers and modes. 

Devices needed at netting. 

Link many laboratory computers to make LAN network. 

How to link internet through modem and using input cards for local settled service. 

Linked with server front in wire and wireless network, and define linked computer 

with this service 

 

السادس عشر 

 الثالثون –

 

Using Packet Tracer  program 

Define main screen program 

Define program components 

Different workable experiment 

 

 اسم المادة
ة لغ

 التدريس
السنة 

 الدراسية

 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري

برمجة 

V.Basic 

 5 3 2 الثانية عربيـةال

 

 

من  وذلك VB تعريف الطالب بالتقنيات المتطورة والبرامج المتكاملة في لغة -:أهـداف المـادة

م ثرير ، وإنشاء التقاخالل برمجة قواعد البيانات ويتوغل ف تفاصيل بعض أدوات الجداول 

 النترنت.مع تفاصيل مبادئها ثم تناول برمجة صفحات ا OOPاالنتقال إلى برمجة الكائنات 
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 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع 

 .(IDE)وير المتكاملة طبيئة الت*  الثاني-األول

(Integrated Development Environment) 

 املةنوافذ بيئة التطوير المتك -

Integrated Windows Development Environment 

 قوائم بيئة التطوير المتكاملة. -

Integrated Menus Development Environment 

 Tool Barsأشرطة األدوات  -

 Creating First Program* كتابة البرنامج األول 

 فكرة البرنامج -

 . Creating Project إنشاء المشروع -

 Design Forms جهةتصميم الوا -

  Codes كتابة التعليمات -

 Runs & Updating التجربة والتعديل -

 . Compiling الترجمة -

 .Forms * النماذج واألدوات الثالث-الثاني

 . Name ية االسمخاص -  Properties الخصائص المشتركة -

 . Size & Location خاصية الموقع والحجم -

 . Font & Color خاصية الخط واللون -

 . Mouse اصية مؤشر الفأرةخ -  Tab خاصية الجدولة -

 . Mouse Event أحداث الفأرة - Event * األحداث المشتركة
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 . Keyboard Event أحداث لوحة المفاتيح -

 .Form Window * نافذة النموذج

 .Properties formخصائص النموذج -

 .Menusالقوائم - Event Formأحداث النموذج -

 .Toolbox* األدوات الداخلية لسادسا-الرابع

 .Textboxأداة النص - Labelأداة العنوان -

 .Checkboxداة االختيارأ - Command buttonزر األوامر -

 .List boxةأداة القائم - Option buttonزر االختيار -

 .Picture boxأداة الصورة - Combo boxأداة القائمة-

 .Scrollbarأشرطة التمرير - Image boxأداة الصورة -

 .Fileslistboxأدوات الملفات -

 

 .Programming Language* لغة البرمجة السابع

 .Variables and Constantsالمتغيرات والثوابت -

 .Variablesالمتغيرات -

 .Constantsالثوابت -

 التعابير و المؤثرات الرياضية -

 .Operatorsالمعامالت - Expressionالعمليات -

 .Logical & relational Expressionالتعابير المنطقية والعالئقية -

 .Inputs & Outputs* اإلدخال واإلخراج اشرعال-الثامن

 .Mesgbox & Inputboxمربعات الرسائل واإلدخال -

 .Printجملة الطباعة -
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 Control.* جملة التحكم والسيطرة

 If-Then.عبارة االنتقال الشرطية -

 .(And, Or, Not)االنتقال المركبة باستعمال عبارة -

 Nested –Ifعبارة االنتقال المتداخلة -

 .Select-Caseالخيارات المتعددة -

–الحادي عشر 

 الثاني عشر
 .Loop* الحلقات التكرارية

 .For-Nextالحلقات التكرارية -

 .Do-While-Loopالحلقات -

 .Do-Until-Loopالحلقات -

 .Do-Loopالحلقات -

-الثالث عشر

 الخامس عشر
 Arrays.* المصفوفات

 .One-Dimension Arrayمصفوفات ذات البعد الواحد -

 Two-Dimension Array. مصفوفات ذات البعدين -

 Collections.المجموعات -

-السادس عشر

 الثامن عشر
 .Subroutines& Procedures* الروتينات واإلجراءات

 .Subroutinesالروتينات الفرعية -

 Procedures& Functions.الدوال واإلجراءات -

 .Library Functionsالدوال الجاهزة -

 .Proceduresاإلجراءات -

 Functions.الدوال -

-التاسع عشر

الحادي 

 والعشرون

 Standard Module.* الوحدات النمطية القياسية

 .Recordsالقيود -
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 Files.* الملفات

 .Sequential Filesالملفات التسلسلية -

 .Random Filesالملفات العشوائية -

الثاني 

 والعشرون
 .Data Base Programming* برمجة قواعد البيانات

 .Basic Databaseتمفاهيم اساسية في قواعد البيانا -

 .Access Databaseتقنيات الوصول إلى البيانات -

الثالث 

 والعشرون
 .(ADO)* الكائنات في قواعد البيانات

 .Commandالكائن - Record setالكائن - Connectionالكائن -

الرابع 

 والعشرون
 * األدوات والتقارير

 .Data Comboأداة - Flex Gridأداة -Data Gridأداة -

 .Crystar Reportsاريرتصميم التق - Data Listأداة -

 

 

الخدددددددددددددددددددددامس 

 والعشرون
 .(OOP)* البرمجة الشيئية

(Object Oriented Programming). 

 .OOPـ سمات ال -  OOP مقدمة إلى -

 .Classesبناء الفئات -

السادس 

 والعشرون
 .* تعدد الواجهات و الوراثة

 .Polymorphismتعدد الواجهات -

 .Inheritanceالوراثة -

 .Relation between Classesالعالقة بين الفئات -

 .Collection Classesفئات المجموعات -



77 

الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

السدددددددددددددددددددددددددابع 

والعشدددددددددددددددرون 

والثدددددددددددددددددددددددامن 

 العشرونو

 بيسك المتقدمة وال* تطبيقات فيج

 .(API)إجراءات -

Application Programming Interface.  

 االستخدام المتقدم للنماذج  -

التاسدددددددددددددددددددددددددع 

 والعشرون
 * تطبيقات متنوعة

 بناء نظام تطبيقي متكامل الثالثون

 

 

 للسنة الدراسية الثانيــة  Visual Basicالمفردات العملية لمادة لغة 

 تفاصيل المفردات اإلسبوع

 .VBالتعرف على بيئة التطوير للغة *  األول

 .First Programبناء البرنامج األول - الثاني

 .Use Forms& Propertiesاستخدام النماذج والخصائص -

 .Use Toolboxاستخدام األدوات في البرمجة - الرابع-الثالث

 Use Variables and Constantsاستخدام المتغيرات والثوابت - الخامس

 .ؤثرات الرياضيةاستخدام التعابير و الم -

Use Arithmetic Expression. 

 .لطباعةاستخدام عمليات اإلدخال و ا - لسابعا-السادس

 If-Thenعبارة االنتقال الشرطية -

 .Select-Caseعبارة االختيار -

 .For-Nextعبارة الحلقات التكرارية - لتاسعا-الثامن

 .Do-While-Loopبارة الحلقاتع -
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 .Array declarationتعريف المصفوفات - لثاني عشرا-العاشر

 .Collections declarationتعريف المجموعات -

 & Define Proceduresتعريف الروتينات و اإلجراءات - الثالث عشر

Subroutines. 

 .Define Functionsتعريف الدوال والدوال الجاهزة - الرابع عشر

 .Moduleقياسيةاستخدام الوحدات النمطية ال - الخامس عشر

 .Records in Modulesتعريف القيود -

 .Creation Sequential Filesاستحداث الملفات التسلسلية - السادس عشر

 .Creation Random Filesاستحداث الملفات العشوائية - السابع عشر

لتاسع ا-الثامن عشر

 عشر
 .Database Programmingلبياناتبرمجة قواعد ا -

 .Creation Crystal Reportsاستخدام مصمم التقارير - العشرون

 .Creation Classesبناء الفئات - الحادي والعشرون

 .Objectبناء الكائنات - الثاني والعشرون

 Application of Inheritanceتطبيقات عملية في الواجهةات والوراثةة - الثالث والعشرون

& polymorphism. 

-الرابع والعشرون

 السابع والعشرون
 .APIتطبيقات عملية -

 بناء تطبيقات متنوعة - الثامن والعشرون 

 -التاسع والعشرون

 الثالثون
 بناء نظام متكامل -
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السنة  لغة التدريس اسم المادة

 الدراسية

 الساعات األسبوعية

 المجموع لعمليا النظري الثانية األنكليزية قواعد بيانات

2 3 5 

 

د البيانعات والتعامل معع قواعع,تعريف الطالب بمفاهيم قواعد البيانات ومصطلحاتها  أهداف المادة:

 .VFPوالنماذج وبرمجتها بلغة 

 

 المفردات النظرية األسبوع

  ,Database Definition, characteristics األول

Compare database with traditional file system  

 

 

 الثاني 

 و

 الثالث

Keys:  

 Primary key 

 Secondary Key 

Relationships: 

 one to one 

 one to many 

 many to many 

 الرابع 

 و

 الخامس

Data types 

Create tables 

Append Blank 



80 

الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 

 الثامن –السادس 

 

Brows, Edit, Change data  

Browse partial data 

Blocking replace. 

 Permanent deletion: Delete and Recall 

Unpermanent deletion: Pack and zip 

 Sorting and  Indexing data التاسع

Search and filter records: Seek, set filter, Locate, Go to 

 

 العاشر

collocation  statement: Average, Sum, Count 

statistic and economic  statement Calculate 

_AVG(),CNT(),Sum(),Min(), STD() 

 

لثالث ا-الحادي عشر

 عشر 

 

Normal form 

Un normalized form 

First Normal form 1NF 

second Normal form 2NF, third  Normal form 3NF 

 

 الرابع عشر

  Data Models 

  Relational Model 

Advantages and disadvantages of relationships  

 

 Create database using VB لخامس عشرا

Create relations in DBC 

 السادس عشر

 والسابع عشر

Virtual tables views 

Create views 
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using 

 

-الثامن عشر

 العشرون

Forms  

Building forms with form 

form Properties  

data 

layout 

main forms sub forms 

–الحادي والعشرون 

 رونالرابع والعش

 

Create  Reports 

Create Simple Reports 

Group Reports 

Compound report from several files using Relations or 

Views. 

Printing report.  

 .VFP programming الخامس والعشرون

Memory Variable 

Arrays 

If......ENDIF 

Do case 

  :repetition statements السادس والعشرون 

Do … while statement 

Scan…. end scan 

For…End for 
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 السابع والعشرون

 والثامن والعشرون 

Procedure and function  

Private and public variable  

 التاسع والعشرون 

 والثالثون 

Create project and made application file also EXE file 

 

 

 بيانات   المفردات العملية لمادة قواعد ال

 المفردات العملية األسبوع

 .Knowing install VFP األول

Explain main menu. 

Explain command window 

   Using wizards, and HELP types الثاني

 

 الثالث 

Create data tables, saving and editing. 

Input various data type using commands and keys  

   Brows , Edit data الرابع 

  Replace, Delete , Pack, Recall, Zap data الخامس 

 Indexing & Sorting  data السادس 

 GOTO , Locate , Seek in records السابع 

 الثامن 

 والتاسع 

Using  Count, Sum, Average , 

Calculate –AVG( )-CNT( )-SUM( ),MAX( ) –MIN( )-

STD( )  

   Application at statistical and financial ادي عشر حال -العاشر

 Creation  Database Containers  
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 لرابع عشر ا-الثاني عشر

  

Adding files and deleting 

What is a DBC 

Create different relationship between tables of on 

database: 

ONE to ONE   , ONE to MANY 

ابع الس -الخامس عشر 

 عشر 

Create Views  

Create  view  from  view  

Create  view  from  view or table 

الحادي  -الثامن عشر 

 والعشرون 

Design form by wizard 

Design form in design mode 

  Create simple Reports الثاني والعشرون 

   Create Grouping Reports الثالث والعشرون 

 Compound reports on view of many tables والعشرون الرابع 

Printing reports 

 ,Execute programs by using memory variables الخامس والعشرون 

array, and control statements. 

 :Execute programs by using looping statement السادس والعشرون 

 Do WHILE... ENDDO 

 FOR.....ENDFOR             

 SCAN......ENDSCAN 

 السابع والعشرون 

 والثامن والعشرون

Execute functions, sub function and calling 

functions programs by using 

Determine variable.  
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 التاسع والعشرون 

 والثالثون 

Build project and made application programs  

 

 

 سبوعيــــــــــةالساعــــــــــات اال
 لغة التدريس

المرحلة 

 الدراسية
 المـــــــادة

 النظري العملي المجموع

 أنظمة تشغيل الثانية العربية 2 2 4

 

 لنظاماتعريف الطالب ببرمجيات النظم بصورة عامة ثم التطرق إلى أنواع  :أهداف المادة

اء ظم التشغيل و إعطوالوظائف العامة لها والتعرف على أنواع و مواصفات بعض ن

 لعامةعريف الطالب على نظم التشغيل احاالت دراسية حول استخدام هذه األنظمة، وت

 على الحاسبات اإللكترونية وكيفية إدارتها للحصول على أفضل أداء للتشغيل.

 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 مقدمة تمهيدية تشمل: األول

 لمحة تاريخية بسيطة عن نظم تشغيل الحاسبات 

 تعريف نظام التشغيل 

  أنواع نظم التشغيل 

 نظم تشغيل الحاسبات الكبيرة -

 نظم تشغيل حاسبات الخادم -

 نظم تشغيل متعدد المعالجات -

 نظم تشغيل الحاسبات الشخصية -

 نظم تشغيل الحاسبات المحمولة -

 نظم التشغيل المدمجة مع األجهزة -

 نظم تشغيل الوقت الحقيقي  -

 نظم تشغيل البطاقات الذكية -

 

 الخدمات التي يوفرها نظام التشغيل لثانيا

 هيكلية نظام الحاسبة الثالث

 مصطلحات ومفاهيم أساسية في نظم التشغيل: الرابع
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 )البرنامج، العملية )المعالجة 
 فضاء العنوان 
 الموارد والمشاركة 
 نوات و قشرة نظام التشغيل 
 االستعدادات االستباقية للنظام 

 التخبئة   الخامس
  االعتراضات(، الفخ، االستثناءات المقاطعات( 
 متجه وروتينات المقاطعة 
 النواقل 

 تحميل نظام التشغيل في ذاكرة الحاسبة وبدء تشغيلها السادس

 كيفية تحديد مكان ثم تحميل نظام التشغيل 
 إقالع الحاسبة 

 خدمات اإلدخال/اإلخراج األساسية -
 ضبط إعدادات الحاسبة -
 قالعاألقراص القابلة والغير قابلة لإل -
 كيف يعمل برنامج إقالع الحاسبة -

 تقسيم القرص الصلب  السابع
 تهيئة القرص الصلب 
 كيف تنصيب نظام تشغيل حاسبة جديد؟ 

 أنظمة الملفات: الثامن

 الملفات 
 انواع الملفات،   هيكلية الملف،  تسمية الملف -
 واصفات الملفاتم،  طرق الوصول للملفات -
 لفاتالعمليات الممكن تنفيذها على الم -

 األدلة والمجلدات 
 األدلة ذات المستوي الواحد واألدلة ذات المستويات التدرجية -
 العمليات الممكن تنفيذها على األدلة، تسمية الممر الموصل للدليل -

  انجاز نظام الملفات  التاسع
 FAT16-32جدول حجز الملفات  -
 (NTFS)نظام الملف حسب التقنية الجديدة  -
 NTFSو  FATت مقارنة بين نظامي الملفا -
 NTFSو   FATكيف يتم التحويل بين نظامي الملفات  -

 النسخ و النسخ المساند للملفات العاشر

 النسخ المساند 
 أنواع النسخ المساند 

 اليومي،  التزايدي، التفاضلي، االعتيادي -
 استرجاع الملفات المساندة 
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 هيكلية الخزن: الحادي عشر

 : مقدمة بسيطة عن 
 لذاكرة الرئيسةالمكونات المادية ل -1
 أنواع الدوائر االلكترونية المستخدمة في بناء الذاكرة الرئيسة -2
 المواصفات المرغوبة في الذاكرة الرئيسة -3
 الهيكل التدريجي ألجهزة الخزن -4

 حماية المكونات المادية: الثاني عشر

 حماية اإلدخال و اإلخراج 
 حماية الذاكرة 
 حماية وحدة الذاكرة المركزية 
 طلحي الحماية واألمن حسب منطق الحاسبات االلكترونيةالفرق بين مص 

 إدارات نظام التشغيل: الثالث عشر

 :مقدمة بسيطة عن 
 إدارة العمليات )المعالجات( -
 إدارة الذاكرة الرئيسة -
 إدارة الملفات -

 نداءات )دعوات( النظام الرابع عشر

 ما معنى دعوة نظام 
 دعوات النظام الخاصة بإدارة العمليات -
 النظام الخاصة بإدارة الملفاتدعوات  -
 دعوات النظام الخاصة بإدارة األدلة والمجلدات -

 إدارة العمليات الخامس عشر

 مفاهيم مفتاحيه 
 العملية ، المهمة، الوظيفة، الخيط -
 اجفترة تنشيط)تفعيل( وحدة المعالجة المركزية وأجهزة اإلدخال/اإلخر -
 العمليةنموذج )قالب(العملية، غلق وإنهاء وتدرج وحالة  -

 كتلة السيطرة للعملية 
 الخيوط  السادس عشر

 العمليات ذات الثقل العالي والخفيف -
 لماذا نستخدم الخيوط ؟ -
 مستويات الخيوط -
 المعالجة المتعددة المنتظمة وغير المنتظمة  -
 تزامن العمليات و الخيوط -

 الجدولة السابع عشر

 :مقدمة عن الجدولة وتشمل 
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 الجدولة في انظمة الدفعات -
 جدولة في األنظمة التفاعليةال -
 الجدولة في أنظمة الوقت الحقيقي -

 جدولة العمليات 
 جدولة الطابور 

 جدولة وحدة المعالجة المركزية  الثامن عشر
 الجدولة الوقائية وغير الوقائية -
 المرسل -
 معايير الجدولة -

 تقييم خوارزميات الجدولة 
 خوارزميات جدولة المعالج التاسع عشر

 خدمة الواصل أول أوالخوارزمية جدولة  -
 خوارزمية جدولة الوظيفة األقصر أوال -
 خوارزمية جدولة حسب األفضلية -
 خوارزمية راوند روبن للجدولة -
 الجدولة بالطوابير -

 أمثلة تطبيقية على خوارزميات الجدولة العشرون

الحادي 

 والعشرون

 إدارة الذاكرة

 الذاكرة المنطقية و الذاكرة الحقيقية 
 لمنطقية و الحقيقيةحيز العناوين ا 
 حجم كلمة الذاكرة 
  لمتواجدة في الذاكرةا -ربط العناوين 
 المكتبات المشاركة 
 الربط عند التشغيل 

 التبديل )المقايضة(  الثاني والعشرون
 )تخصيص الذاكرة المتجاور )المتالمس 

 التخصيص ذو الجزء الواحد -
 التخصيص ذو األجزاء المتعددة -

  )الخارجي و الداخليالتفسخ )التجزؤ او التشضي 

الثالث 

 والعشرون

 الذاكرة االفتراضية

 التصفح 
 الفكرة األساسية في التصفح 
 جدول الصفحات 
 تسريع التصفح 
 أمثلة على استخدام طريقة التصفح  
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 لتقييم البطيءا –التصفح حسب الصفحة المطلوبة   الرابع والعشرون
 استبدال الصفحة 
 :خوارزميات استبدال الصفحة 

 ة الصفحة التي تصل أوال تخرج أوالخوارزمي -
 خوارزمية الصفحة ذات االستخدام األقل -

الخامس 

 والعشرون

 مباد  المكونات المادية ألجهزة اإلدخال واإلخراج

 أجهزة اإلدخال/اإلخراج 
 دوائر التحكم باألجهزة 
 اإلدخال/اإلخراج بطريقة خريطة الذاكرة 
 الوصول المباشر للذاكرة 

السادس 

 والعشرون

 اد  المكونات البرمجية ألجهزة اإلدخال و اإلخراجمب

 اإلدخال/ اإلخراج المبرمج 
  اإلدخال/ اإلخراج المعتمد على المقاطعة 
  اإلدخال/اإلخراج المعتمد علىDMA 

 

السابع 

 -والعشرون

 الثالثون

 حاالت دراسية تبين نقاط القوة و الضعف النظمة التشغيل وندوز و لينكس 

 

 لمادة أنظمة التشـغيل المفردات العملية

 العملية المفـــــــــردات األسبوع

 لى شرح المكونات المادية لنظام الحاسبة عن طريق فتح احد الحاسبات و التعرف ع األول

 حمتوايت وحدة املعاجلة من جمهز قدرة و ذاكرة و أقراص صلبة و غريها  -أ

 ةألسواق احملليانها يف موفرة األنواع املتبيان احلدود الدنيا و العليا لطاقة و سعة كل وحدة و أهم  -ب

 
القيم الالزمة  للحاسبة و كيفية اختيار (CMOS) ـ شرح كيفية إعداد الذاكرة االستاتيكية ال الثاني

 لتنصيب نظام جديد و حسب ما متوفر من أجهزة ملحقة بالحاسبة

 كيفية تنصيب نظام تشغيل جديد الثالث



89 

الجامعة التقنية الشمالية / المعهد 

 أنظمةالتقني موصل قسم تقنيات 
 الحاسوب 

 تقريـــر اإلداء الذاتـــــــي

 

. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 طريق اإلضافة والحذف( لبعض مكونات نظام التشغيل  كيفية تصليح )تعديل عن الرابع

بعات الطاككيفية تنصيب البرمجيات القائدة )الموجهة( لبعض األجهزة الملحقة بالحاسبة  الخامس 

 و غيرها و التي ال يوفرها نظام التشغيل المستخدم

 تنصيب البرامجيات الجاهزة مثل أوفيس و غيرها السادس

 وات النظام التي يوفرها نظام التشغيل ويندوز : التعرف على أد السابع

 النسخ املساند أنواعه و كيفية اسرتجاع امللفات املساندة 

 
  Defragmentعمل حتليل و تصحيح التجزء )التشظية( يف األقراص ابستخدام أداة   الثامن

اليت  لفات املؤقتةملو كيفية حتديد مواقع و إزالة ا Disk Cleanupتنظيف األقراص ابستخدام   التاسع
 خلقها النظام خالل التشغيل.

 استخدام أوامر و شاشات نظام التشغيل ويندوز في : العاشر

 تخلق و إزالة األدلة )اجمللدات( ذات املستوي الواحد و متعددة املستواي 

  خلق وتعديل واستنساخ وحذف امللفات 
 

-الحادي عشر

 الخامس عشر

لة و واستخدام األوامر  في خلق و إزالة األد DOSالتعرف على بيئة نظام التشغيل 

أشجارها , خلق و حذف و استنساخ و عرض الملفات النصية مع استخدام محرر 

  Editالنصوص 

 استخدام برامج الحماية من الفيروسات السادس عشر

ل مث ةاستخدام وبيان فوائد البرامج التي تمنع الكتابة على أي قرص صلب في الحاسب السابع عشر 

Deep freeze    

  Alphaأو  D-Linkتنصيب البطاقة الخاصة باستقبال بث الشبكات مثل  الثامن عشر

 -التاسع عشر

الخامس 

 والعشرون

الخاص بنظام التشغيل ويندوز من حيث المحرر  (Registry)التعرف على السجل 

 الخاص به و أقسام و محتويات كل قسم من هذا السجل

السادس و 

 -العشرون

 الثالثون

 الطرق المتبعة في تسريع و تحسين أداء عمل الحاسبة
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 2019ايلول 
 

 أسم المادة
السنة 

 الدراسية

لغة 

 التدريس

 الساعات األسبوعية

 المجموع العملي النظري

 5 3 2 االنكليزية الثانية هياكل البيانات 

 

صها ية وأهميتها و خصائعريف الطالب بمعنى الهيكل البياني وأنواع الهياكل البيانت -:أهداف المادة

رمجةةة وتطبيقاتهةةا المتةةوفرة مةةع بيةةان مميةةزات البرمجةةة المهيكلةةة و كفاءتهةةا مقارنةةة مةةع الب

 ، التقليدية

 لبرمجية والتعامل مع الملفاتافي األيعازات  C++تستخدم لغة  -مالحظة:

 

 تفاصيل المفردات األسبوع

1 definition of data structures 

basic concept of data structures  

data structure types 

data structures selecting  

3-2 Primitive data structures representation. 

 Integer. 
 Real . 
 Characters . 
 Strings . 
 Pointers . 
 Logical Data 

5-4 Compound Data Structures . 

 Arrays. 
 Array represent. 

 represent One dimensional array in memory 

 represent two dimensional array in memory. 

 Rows method. 
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 Column method. 
6 

 

 

Pointers. 

 Pointer definitions. 

 Memory/ allocate memory to pointer and editing 

 Pointers advantages and characteristic. 

 Pointers and array/ arrays of pointers and pointer to array 
7  Pointer as address 

 Pointer comparison  

 Pointers of pointers 

 Function pointers 

9-8 Linked list: 

 Linked list definitions  

 Linked list types, and represent ways. 

 Simple list/ reading items – print list- insert item in (front, 

determine locations, back) of list 
11-10 1. Binary list/reading items- print list 

2. Circle list/ reading items- print list 
13-12 Stack. 

Array representation of stack 

linked stack. 

Stack operations algorithms, Stack application 

 

15-14 Queue  

Represent queue using matrix 

linked queue 

queue applications 

circle queue 

 

17-16 non-linear data structures  
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 2019ايلول 
 

graphs. 

graphs types 

 graphs representation. 

18 Trees 

trees types ., trees representation., trees traversing methods . 

19 Convert general tree to binary,-trees applications 

23-20 sorting and searching . 

sorting algorithms  . 

selection sort ,bubble sort.,quick sort. 

25-24 searching algorithms. 

sequential search 

binary search. 

26 files structures  

30-27 Case study for discussions  

 

 مة حاسوبنظأ -(2المفردات العملية لمادة هياكل بيانات)

 تفاصيل المفردات االسبوع

1 -.data structure types 

-  .data structures selecting  

3-2  *primitive data structures representation. 

- Integer . 

- Real . 

- Characters . 
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 2019ايلول 
 

- Strings . 

- Pointers . 

- Logical Data 

5-4  *Compound Data Structures . 

- Arrays. 

- Array Representation  

-   One Dimensional Array  

-  Two Dimensional Array 

-  Rows Method . 

-  Columns Method. 

6 

 

 

pointers 

 Pointers and Array 

7  Pointers  as Addresses  

 Pointers to pointers 

 Pointers to functions 

9-8 Linked List 

 Types of  Linked List 

 Simple Linked list/ read item/ print item / insert item 

11-10 1. simple Linked List/ read elements / print list 
2. Circular Linked List/ read elements / print list 

13-12 .Stack 

-.Array representation of stack 

-.linked stack 

- Stack operations  

- Stack Applications  
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15-14 .Queue ,   

- Queue as array . 

-.linked queue 

- Queue  Applications ,  - Circular Queue 

17-16 .non-linear data structures  

- graphs. 

-.graphs types 

- graphs representation. 

18 Trees  

- trees types . 

,trees representation ,    

- trees traversing methods . 

19 ,   Binary Tree 

-.trees applications 

23-20 sorting and searching . 

- sorting algorithms  . 

-.selection sort  

  Quick sort   -       bubble sort. 

25-24  *searching algorithms. 

.sequential search  , - binary search. 

26 .files structures  

30-27  *Study Cases . 

 

 المناهج الدراسية 4المعيار 
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 علدددددددددددددددى شدددددددددددددددهادة التخدددددددددددددددرج. للحصدددددددددددددددولتقيددددددددددددددديم الوسدددددددددددددددائل التعليميدددددددددددددددة 

اسةعة و قاعةدة إنشةاء ز علةىيةتركال طرق التةدريس طويلة فيالخبرة ال من خالل رئاسة القسم تابعت

 والحصةول علةى  السةنتين علةيهم مةريأن  ةبةعلةى الطل, حيةث يجةب والتأهيةل المعرفة والخبةرة من

 على النحو التالي: الذي ينقسم، الدبلوم شهادة للحصول على وحدة 128

 

 الساعات الوحدات 

 العملي النظري  

 16 18 66 المرحلة األولى

 19 12 62 المرحلة الثانية

 

 :وتطوير المناهج الدراسية التحسين المستمر وصف لإلجراءات المستخدمة في عملية

 المناهج الدراسية. لتطوير عمل بصورة مستمرةت العلمية اللجنة -

 .مواضيعال كل والتجديد المستمر في سنويال التكيف -

 نمية.والت للمقارنة عملية أساسية وهياألخرى، لمعاهد مع االفصول الدراسية للقسم  مطابقة -
 منةاهجمطالةب و وفقةا  الحتياجةاتوضع مواضةيع جديةدة في التدريس، و مناهج جديدة إستخدام -

 .العمل الميداني ومتطلبات الجديدة ليمالتع

 التخرج. م من أجلمناقشة وتقديم األدلة التي تثبت النهج السليم لتحقيق النتائج المرجوة للتعلي

 فةرص الحصةول علةى مةن خةالل القسم,في  لنظام التعليميا من المتخرجون الطلبةيستفيد 
 نكمةا يمتلةك الطلبةة الخريجةو والحكومية. المكاتب الخاصة وظائف في والحصول على للعمل
ي ه فرصهمحيث تكون  ,والدكتوراهماجستير لاللبكالوريوس , ، دراستهم في استكمال كبيرة فرص

 العاليةةةةةةةةةةةةةةةةةة. مةةةةةةةةةةةةةةةةؤهالتهم اآلخةةةةةةةةةةةةةةةةرين بسةةةةةةةةةةةةةةةةةبب أقةةةةةةةةةةةةةةةةوى مةةةةةةةةةةةةةةةةةن دائمةةةةةةةةةةةةةةةةا

 .أو للحصول على فرص عمل للدراسة إضافة إلى إمكانية السفر إلى الخارج
 

 

 

 

 

 

 المرفقددددددة مددددددع عينددددددات مددددددن أعمددددددال الطددددددالب.وصددددددف لمحتويددددددات الدددددددورات والكتددددددب  

رنددامج . أهددداف الب2ويفسددر علددى نطدداق واسددع لوصددف المددنهج فددي التفاصدديل فددي المعيددار البنددد 

 (.119-19( ص )PEOالتعليمي )
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 2019ايلول 
 

Graduation Projects 

 

 

 

 

 

 acultyf -5-Criterion   القسم  –المؤسسة-  

 م:ي القسفلمية صصاتهم والدرجات العتقييم مطابقة المواد الدراسية مع عدد األساتذة وتخ
 تدريسيا  موزعين كاآلتي: (13)تقنيات انظمة الحاسوبيضم قسم 
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 2019ايلول 
 

 ( بدرجة استاذ مساعد.3) .1
 ( بدرجة مدرس.5) .2
 .( بدرجة مدرس مساعد1) .3
 .( عقد وزاري 4) 4.     

 
 2020 -2019للعام الدراسي)المالك الدائم + العقود(  أسماء أعضاء الهيئة التدريسية 

 األختصاص الدقيق اللقب العلمي أسماء الهيئة التدريسية ت

   هندسة اتصاالتدكتوراه  أستاذ مساعد عبدالستار محمد خضر   .د .م.أ 1

  هندسة اتصاالت  ماجستير أستاذ مساعد  محمود شكر مجيد .م.أ 2

  ماجستير علوم الحاسبات   أستاذ مساعد شهلة عبدالوهاب عبدالقادر  .م.أ 3

  دكتوراه هندسة اتصاالت/ رئيس القسم   مدرس عمر إبراهيم احمد السيف .د 4

  ماجستير هندسة حاسبات/ مقرر القسم   مدرس عبد الرافع مرعي حسين  .م 5

  البرمجيات   هندسة ماجستير  مدرس ماهر طالل محمد  6

  ماجستير علوم الحاسبات    مدرس كفاء هادي ذنون .م 7

  ماجستير علوم الحاسبات    مدرس حسنصبا قاسم  .م 8

  ماجستير علوم الحاسبات    مساعد مدرس سحر إسماعيل محمود .م 9

 ماجستير علوم حاسبات  عقد وزاري لجين يون عبد القادر احمد 10

 هندسة تقنيات الحاسوبماجستير  عقد وزاري نعم سالم محمد شيت 11

 رياضياتلوم ماجستير ع عقد وزاري حازم طلعت حازم  12

 ماجستير علوم حاسبات عقد وزاري طه ياسين عبدالقادر علي 13

 

 أسماء أعضاء الهيئة التدريسية المجازين دراسياً 

 مالحظات أخرى األختصاص الدقيق اللقب العلمي أسماء الهيئة التدريسية ت

 عراقال داخلأجازة دراسية دكتوراه /  علوم الحاسبات  مدرس شذى عبدالمنعم بكر 1

 العراق داخل/  أجازة دراسية ماجستير علوم الحاسبات مدرب فني  شريفعبدالوهاب فتحي  2

 

البحث ولتدريب ج )اتقييم أداء األساتذة في القسم وتفاعلهم لتحقيق النتائج التعليمية للبرنام

 العلمي(:

 تم تغطية جميع المواضيع من قبل الكادر التدريسي وحسب التخصص، حيث يعملي -
 .تدريسالكادر التدريسي جاهدا  لتمثيل مستوى عال من العملية التعليمية ومنهجية ال

لتنمية عايير االمشاركة في المؤتمرات العلمية وورش العمل، لمختلف القضايا العلمية، وم -
 التعليمية.

 للتدريسيين من أجل بحوثهم. العمل الجاد والمثابرة -
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 2019ايلول 
 

 عاهدمة مع الالمقارنمعايير العلمية الخاصة، ومطابقة النهج ويتم تقييم أداء الكادر وفقا  لل -
 األخرى.

( و تائج االمتحانات، معدالت الدرجات، نسب النجاح بالنسبة للكادر )العضو / الدرسن -
 )الدرس / الفصل الدراسي( حيث يتم تقييمها وفقا  للمعلمات العلمية.

 
 تدريسمناقشة سبل تعزيز تنمية القدرات ألعضاء هيئة ال

 وورش العمل. ةالعلمي اتالمشاركة في المؤتمر -

 العمل من أجل األبحاث واألوراق العلمية. -

 الكتابة والنشر. -

 الحصول على فرص إللقاء محاضرات في الجامعات األجنبية في الخارج للحصول على -
 المعرفة، والخبرات.

 تحديث الموضوعات العلمية. -
 األخرى. المعاهدمطابقة المواضيع مع  -

 

 بالحاسوب ناقشة دور التدريسيين في المناهج الدراسية الخاصة م

لشاملة مراقبة المواضيع اوتطوير على تقنيات انظمة الحاسوب في قسم  اللجنة العلميةتعمل 

ة، ضروريال المواضيعتحديث جميع  التدريسيون مسؤولون على .الخاصة بالحاسوب  والعلمية

 األخرى. المعاهديلة وهناك مطابقة مع للمناهج، في كل عام من خالل تجربة طو

 

 

 

    Criterion - 6 – facilities مرافق القسم  

 للتدريس. توفرها ومالءمتها القسم من حيث في القاعات الدراسية وصف
وني العرض اإللكتر مع مرافق سبورة بيضاء ذكية مع، للهواء نظام تكييفمع  كبيرة دوراتقاعة  -

(Data Show.) 
 Data)وسبورات بيضاء مع مرافق العرض االلكتروني  التكييف وحدات مع اسيةقاعات در (4) -

Show.) 
تروني العرض اإللك سبورة بيضاء مع مرافق مع، للهواء نظام تكييفمع  مختبر الوسائط المتعددة   -

(Data Show.) 

 
 

 مالحظة
 اسية.القاعات الدر جميعل وتوفيرها تجهيزات جديدة دعم ومتابعة مستمرة للحصول على
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 2019ايلول 
 

 

 
 ة.م لحديثالتعلي المتاحة في القاعات الدراسية ومدى مالءمتها وأساليب التعليم لوسائل وصف

 جميع قاعات الدراسة مجهزة بـ: -

- Data show.. 
- White board. .سبورات بيضاء 

- Air conditioning unit. .وحدات تكييف 
 

 

وصف للمختبرات في القسم وتوافر المعدات 

 لتحقيق البرنامج التعليميواألدوات الالزمة 

 .كبير( 4ات حاسوب عدد  )مختبر -
  .مختبر صيانة الحاسبات  -
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. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 

     Criterion - 7 - institution support facilities  

 مرافق الدعم مؤسسة - 7 - المعيار

 وصف لميزانية البرنامج والدعم المالي للقسم

 تعطيعمادة المعهد التقني  القسم, ومن خالل لتلبية احتياجات الالزم الدعم المالي تعطي التعليم العالي وزارة

.يناسب القسم المالية الالزمة بالمقارنة مع ما االحتياجات  

 االداريين والفنيين وصف لموظفي اإلدارة: 
 ( خريج اعدادية 1، ) بكالوريوس (1): الموظفون اإلداريون -
  نيديلوم ف (9)بكالوريوس ، ( 12): الفنيون -

 
 )المالك الدائمي + العقود(  والفني أسمــــــــاء الكــــــــادر األداري

 التحصيل العلمي واالختصاص األسمـــــــــاء ت

  / أدارة وأقتصاد بكالوريوس  جاسم محمدشذى  1

  بكالوريا علمي   احمد نهلة قاسم 2

 دبلوم / رئيس مدربيين فنيين  باسمة محمود عبيد 3

 مدربيين فني .ر.بكالوريوس / م رافع فتحيغادة  4

 مدربيين فني.ر بكالوريوس / شيماء محمد داؤد 5

 مدربيين فني.ر.بكالوريوس / م رغد حكمت متي 6

 مدربيين فني.ر.م دبلوم / هدى شرابي عزيز 7

 رئيس مدربيين اقدم  دبلوم  اكرام زكي يحيى 8

 دبلوم/ مالحظ فني  مقداد يوسف بالل 9

 دبلوم/ مالحظ فني  حمد عبدالغفور شكرم 10

 دبلوم/ مالحظ فني  زاهد ذنون محمد 11

 مدربيين فني.ردبلوم /  مي ذنون يونس 12

 عقد / بكالوريوس/ علوم الحاسبات  ازهار حميد عزيز 13

 عقد / بكالوريوس/ علوم الحاسبات يعرب يونس رحيم 14

 الحاسباتعقد / بكالوريوس/ علوم  هديل عماد مصطفى 15

 عقد / بكالوريوس/ علوم الحاسبات سرى ثائر عبدالحق 6

 عقد / بكالوريوس/ علوم الحاسبات هبة زياد غانم عبدالفتاح 17

 عقد / بكالوريوس/ هندسة برمجيات نور وهب محمد يونس ياسين 18

 عقد / بكالوريوس/ هندسة برمجيات شهد محمد سالم يحيى  19

 عقد / بكالوريوس/ هندسة برمجيات دسدرة صميم شاكر محمو 20

 عقد / بكالوريوس/ هندسة برمجيات مؤمن سعد عثمان حسن 21

 عقد /دبلوم / أنظمة الحاسوب شيماء سعيد خليل إبراهيم  22

 عقد/ دبلوم / أنظمة الحاسوب  زهراء خليل عثمان  23
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. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

 
 الوسائل المستخدمة في تعيين األساتذة

 والعليا حاصال عل معدل عال في الدراسات االوليةلمرشح للتعيين التدريسي ايفضل ان يكون  -
 .الخاص في حقله محاضرة جاهزا  ألعطاء يكون التدريسي المرشح للتعيين -
 ذو سيرة ذاتية غنية. يكون التدريسي المرشح للتعيين -
 .ع اللجنة العلميةجهزا  لمقابلة م يكون التدريسي المرشح للتعيين -
 

 يين.دارخدمة للتطوير المهني للكادر التدريسي والموظفين الفنيين واإلالوسائل المست

 .والدكتوراهماجستيرالوالبكالوريوس شهادة ل دراستهم من خالل استكمال -

 .مختلف القضايا في الدورات التدريبية بعض من خالل المشاركة في -

 

     Scientific research البحث العلمي 

 

 سمس في القلقسم ومناقشة الروابط بين البحوث وأعضاء هيئة التدرياي تقييم النشاط البحثي ف
 سنويا.سة ألبحاث التدريسيين وبشكل مطور قابل للتحديث هناك خطة بحثية رئي -
 خطط المقترحات البحثية للتدريسيين تكون مهيئة ومقترحات لنيل الماجستير والدكتوراه. -
 ية البحثية للتدريسين المؤهلين ألدائها.األنشطة البحثية تمثل إثراء واسع للخلف  -
-   

 
 نقاط القوة والتحديات التي تواجه خطط البحث العلمي.

 أنشطة البحث تتالئم مع المعرفة المحدثة. -
 أنشطة البحث تركز على العمل الميداني المطلوب مع االحتياجات البيئية العراقية. -
 لوم ومتطلبات الحياة.أنشطة البحث تقوي الصلة بين الهندسة المعمارية والع -
 قد تحدث بعض المشاكل في نقص البيانات، والمعدات المتاحة ... الخ. -

 

  
 تقييم المخصصات المالية للبحث العلمي مع اإلنتاج والحاجة.

يزانية مجب أن يعطي الدعم المالي ألنشطة البحث العلمي، إلكمال احتياجاتها والذي يمكن توفرها من خالل ي -

 الوزارة.

 .بحثيةلتشجيع من خالل الدعم المالي من خالل وزارة التعليم العالي لمقترحات المشاريع التم ا -
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. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

Outboard relationship خارجيةال العالقات  

 .ياو دولمحليا أالمعهد والمعاهد األخرى وصف عالقات  القسم مع األقسام األخرى داخل 
 ن خالل:المعاهد مفي المناظرة لها سام قاالهناك عالقة علمية بين رئاسة القسم مع معظم  -

 اإلصدارات المكتبية.⩤    

 اإلصدارات المختبرية. ⩤  
 اإلشراف على أطاريح الماجستير والدكتوراه.  ⩤ 
 المحاضرات والبحوث. ⩤  
من  لجامعات العراقية األخرى في بغداد وغيرهااألخرى في ا العلميةهناك تعاون قوي وواسع مع األقسام  -

 فظات.المحا
نشطة ناك عالقة علمية بين رئاسة القسم مع أكثر الشخصيات األكاديمية من أساتذة وعلماء إلى جانب األه -

 االجتماعية األخرى.

 

 

 2020-2019 الفعاليات الثقافية للقسم للعام الدراسي

 ت
 النشاط )ورش عمل, دورات, ندوات, لجان, مهرجانات, .... إلخ(

اعة قللتدريسيتين )كفاء هادي ذنون وصبا قاسم حسن ( في  Matlabباستخدام   image processingدورة  1
 9/2020 /24-20الدورات للفترة 

 5/3/2020-1للتدريسي محمد خيري حسن في قاعة الدورات للفترة  دورة أولية في صيانة الحاسبات 2

3 
فترة ورات للعيل محمود في قاعة الدللتدريسية سحر إسما تطبيقات الخوارزميات الجينية )امثلة وحلول(دورة 

13-17/ 9/2020 

4 
قاعة  للتدريسي نجم عبد القادر في LARPالخوارزميات و المخططات االنسيابية باستخدام برنامج دورة 

 20/2/2020-16الدورات للفترة 

5 
ت لدوراااعة للتدريسيين )محمد خيري حسن وصبا قاسم حسن ( في ق دورة اولية في شبكات الحاسوب واألمنية

 2/2020 /20-16للفترة 

6 
د الرافع مرعي عمر إبراهيم السيف وعب.للتدريسيين )د طرق نشر البحوث العلمية في المستوعبات العالميةدورة 

 2/2020 /12-8حسن ( في قاعة الدورات للفترة 

7 
-22 للفترة قاعة الدوراتللتدريسي ماهر طالل محمد  في  التعامل مع حسابات التواصل العلمي للباحثيندورة 

26/3/2020 

8 
 /27-23ة للتدريسية شهلة عبدالوهاب عبدالقادر في قاعة الدورات للفتر Deep Learningاساسيات ال دورة 

2/2020 

 Support Vector Machine(SVM) عبدالستار محمدخضر بعنوان.حلقة دراسية يلقيها التدريسي د 10
 10/2019/ 16في قاعة الدورات بتاريخ 
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. وبنظمة الحاسأتقنيات قسم  – المعهد التقني موصل/  الجامعة التقنية الشمالية رير معد من قبل هذا التق 

 2019ايلول 
 

في  م اإلعالن التجارييف تصميMockups استخدام املوكاب  بعنوان حازم امحد قاسمحلقة دراسية يلقيها التدريسي  11

 12/2019/ 25مختبر الوسائط المتعددة  بتاريخ 

 بكة(يف محاية وامنية الش)اجلدار الناري FireWallتقنية  )صبا قاسم حسن بعنون  ةلقيها التدريسيتحلقة دراسية  12

 1/2020/ 8مختبر الدورات   بتاريخ ( في 

 edge detectionقميةصور الر بعض املعاجلات األولية على ال) كفاء هادي ذنون بعنون حلقة دراسية تلقيها التدريسية  13

 27/11/2019( في مختبر الدورات   بتاريخ 

ر  اختاذ القرايتها يفئية وامهاالختبارات اإلحصاأنواع ) سحر إمساعيل حممود بعنون حلقة دراسية تلقيها التدريسية  14
 11/3/2020( في مختبر الدورات   بتاريخ الصائب

(  LARPية ابستخدام برانمج املخططات االنسيابرسم ) بعنوان جنم عبدهللا عبدالقادرحلقة دراسية يلقيها التدريسي  15

 18/3/2020في مختبر الوسائط المتعددة  بتاريخ 

( في مختبر املختلفة وتطبيقاته IOTانرتنيت األشياء ) حسين  بعنوانحممد خريي ية يلقيها التدريسي حلقة دراس 16

 30/10/2019الدورات  بتاريخ 

17 
استخدامها يف حتليل شرح دالة الكنتورليت و ) بعنوان  عمر ابراهيم السيف .دحلقة دراسية يلقيها التدريسي 

 13/11/2019( في مختبر الدورات  بتاريخ الصور

رات  بتاريخ ( في مختبر الدوMemdeleyبرانمج ) بعنوان  ماهر طالل حسني حلقة دراسية يلقيها التدريسي  18

20/11/2019 

( في يئة يف التعليماستخدام التكنلوجيا احلد) مرعي  بعنوانعبدالرافع حسني حلقة دراسية يلقيها التدريسي  19

 6/11/2019مختبر الدورات  بتاريخ 

أهدافها ، )ل ابحث هدف ك الرتقيات العلمية) شهلة عبدالوهاب عبدالقادر بعنون حلقة دراسية تلقيها التدريسية  20
 8/4/2020( في مختبر الدورات   بتاريخ  شروطها(

21 
 

22 
يف  (Interactive PDF )لية استخدام امللفات التفاعمستجد علمي يلقيها التدريسي حازم قاسم امحد بعنوان )

 2/10/2019( في مختبر الوسائط المتعددة بتاريخ لعملية التعليميةا

23 
 Convolutional Neural Network مستجد علمي يلقيها الدكتور عبد الستار حممد خضر بعنوان

(Convnets)  9/10/2019في مختبر الدورات   بتاريخ 

24 

وسيسر يال املايكروبر ديد أجيف حت ميات املستخدمةاخلوارز بعنوان ) عمر إبراهيم امحدمستجد علمي يلقيها الدكتور 
 11/12/2019في مختبر الدورات   بتاريخ ( يف احلاسبات

25 
ائط المتعددة ( في مختبر الوسDeep Webمستجد علمي يلقيها التدريسي ماهر طالل حممد بعنوان )

 18/1012/2019بتاريخ 
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 2019ايلول 
 

26 
( في مختبر رقةاف املعاكتشو تنقيب البياانت در بعنوان )مستجد علمي يلقيها التدريسي جنم عبدهللا عبدالقا

 4/12/2019الوسائط المتعددة بتاريخ 

27 
( في مختبر Morphological operationمستجد علمي تلقيها التدريسية كفاء هادي ذنون  بعنوان )

 19/2/2020بتاريخ  الدورات

28 
 Augmented and Virtualتكنلوجيا وان )مستجد علمي يلقيها التدريسي عبد الرافع حسني مرعي بعن

Reality 26/2/2020( في مختبر الدورات  بتاريخ 

29 
( في واستخدامه Wolframاالستفادة من موقع مستجد علمي تلقيها التدريسية سحر إمساعيل حممود بعنوان )

 25/3/2020مختبر الدورات بتاريخ 

30 
 Imageيف   Chain Codeاستخدام تقنية نوان )مستجد علمي تلقيها التدريسية صبا قاسم حسن بع

Processing 4/3/2020( في مختبر الدورات بتاريخ 

31 
( في مختبر 5gته اجليل اخلامس واستخدامامستجد علمي يلقيها التدريسي حممد خريي حسني بعنوان )

 1/4/2020الدورات  بتاريخ 

 deep learning andالفرق بين ادر بعنوان مستجد علمي تلقيها التدريسية شهلة عبدالوهاب عبدالق 32

reinforcement learning    23/10/2019في مختبر الدورات بتاريخ 

 


