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عدد الساعات المعتمدة
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 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشر ًة:
المقرر

الرمز

المترجمات

CMP

 -2الهدف من المقرر:

عند انتهاء المقرر ٌتوجب على الدارس أن:
ٌ -1تقن بناء مترجم لغة برمجة بسٌطة (لغة دخل) ٌتضمن:
 .aبناء محلل لفظً أللفاظ اللغة مع إدارة رسائل الخطأ الناجمة عن التحلٌل اللفظً لبرنامج مكتوب بلغة الدخل.
 .bبناء محلل قواعدي لقواعد اللغة بعد حل مشاكل الغموض فٌها مع إدارة رسائل الخطأ الناجمة عن التحلٌل القواعدي لبرنامج
مكتوب بلغة الدخل.
 .cتصمٌم وبناء جدول الرموز وشجرة القواعد المجردة لنص برمجً مكتوب بلغة الدخل.
 .dبناء محلل داللً للغة الدخل قادر على كشف األخطاء الداللٌة فٌها (األنماط ... ،الخ) مع إدارة رسائل الخطأ الناجمة عن
التحلٌل الداللً لبرنامج مكتوب بلغة الدخل
 .eتولٌد الرماز بلغة آلة افتراضٌة أعلى من لغة اآللة العادٌة.
 .fاختٌاري :تطبٌق بعض خوارزمٌات أمثلة الرماز.
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 -2تجرٌب واختبار المترجم على حاالت نصوص مكتوبة بلغة الدخل.

 -3المحصالت التعلٌمٌة المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المرجوة
صالت التعليم ّية
ّ
المح ّ

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

بناء محلل لفظً أللفاظ اللغة

 .1ILO2بناء محلل قواعدي لقواعد اللغة
ILO3

تصمٌم وبناء جدول الرموز وشجرة القواعد

 .2ILO4بناء محلل داللً للغة
ILO5

تولٌد الرماز

ILO6

تطبٌق بعض خوارزمٌات أمثلة الرماز.

ILO7

تجرٌب واختبار المترجم على حاالت نصوص مكتوبة بلغة الدخل

 -4محتوى المقرر:



يفضل أن تكون عدد الساعات المتزامنة من مضاعفات  5.1ساعة ومجموعها من مرتبة  51ساعة عمى األكثر.



الساعات المسجمة والمتزامنة لتغطية المواضيع نظرياً وعممياً.

المحصالت
التعلٌمٌة

القسم النظري مع مالحظات وتوضٌحات إن
وجدت

ساعات
مسجلة

ٌتضمن هذا القسم بناء محلل مفرداتً أللفاظ

ساعات
متزامنة

أنماط
المهام

ILO1

اللغة مع إدارة رسائل الخطأ الناجمة عن 0

3

مشارٌع

ILO2

بناء محلل قواعدي لقواعد اللغة بعد حل 0

9

مشارٌع

التحلٌل المفرداتً لبرنامج مكتوب بلغة الدخل

مشاكل الغموض فٌها مع إدارة رسائل الخطأ

القسم العملً مع مالحظات وتوضٌحات إن
وجدت
ال ٌوجد

ال ٌوجد
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الناجمة عن التحلٌل القواعدي لبرنامج
مكتوب بلغة الدخل.
ILO3

تصمٌم وبناء جدول الرموز وشجرة القواعد
المجردة لنص برمجً مكتوب بلغة الدخل.

ILO4

0

9

مشارٌع

بناء محلل داللً للغة الدخل قادر على كشف
األخطاء الداللٌة فٌها (األنماط ... ،الخ) مع
0
إدارة رسائل الخطأ الناجمة عن التحلٌل
الداللً لبرنامج مكتوب بلغة الدخل

51

مشارٌع

ILO5

تولٌد الرماز بلغة آلة افتراضٌة أعلى من لغة
اآللة العادٌة.

4

51

مشارٌع

ILO6

اختٌاري :تطبٌق بعض خوارزمٌات أمثلة
الرماز.

4

9

مشارٌع

ILO7

تجرٌب واختبار المترجم على حاالت
نصوص مكتوبة بلغة الدخل.

0

3

مشارٌع

ال ٌوجد

ال ٌوجد

شرح بنٌة شجرة التحلٌل المفرداتً
وإعطاء وظٌفة للتنفٌذ ومتابعة التنفٌذ
خالل حصص العملً
أمثلة عن اآللة االفتراضٌة وآلٌات تولٌد
الرماز وإعطاء وظٌفة للتنفٌذ ومتابعة
التنفٌذ خالل حصص العملً
أمثلة عن األمثلة وإعطاء وظٌفة للتنفٌذ
ومتابعة التنفٌذ خالل حصص العملً

 -5معاٌٌر التقوٌم:
نمط التقوٌم
ILO
المحصالت التعلٌمٌة
Code

ILO1

ٌتضمن هذا القسم بناء محلل مفرداتً
أللفاظ اللغة مع إدارة رسائل الخطأ
الناجمة عن التحلٌل المفرداتً لبرنامج
مكتوب بلغة الدخل

تفاعل فً
الجلسات
المتزامنة



عملً



امتحانات

عروض
ومقابالت



تقارٌر
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ILO2

ILO3

بناء محلل قواعدي لقواعد اللغة بعد حل
مشاكل الغموض فٌها مع إدارة رسائل
الخطأ الناجمة عن التحلٌل القواعدي
لبرنامج مكتوب بلغة الدخل.
تصمٌم وبناء جدول الرموز وشجرة
القواعد المجردة لنص برمجً مكتوب
بلغة الدخل.
بناء محلل داللً للغة الدخل قادر على
كشف األخطاء الداللٌة فٌها (األنماط... ،
الخ) مع إدارة رسائل الخطأ الناجمة عن
التحلٌل الداللً لبرنامج مكتوب بلغة
الدخل

























ILO5

تولٌد الرماز بلغة آلة افتراضٌة أعلى من
لغة اآللة العادٌة.









ILO6

اختٌاري :تطبٌق بعض خوارزمٌات أمثلة
الرماز.



ILO7

تجرٌب واختبار المترجم على حاالت
نصوص مكتوبة بلغة الدخل.

ILO4







 -6أدوات ومختبرات القسم العملً:
إسم األداة

توصٌفها

Flex

أداة تولٌد محلل مفرداتً ٌمكن مكاملتها ضمن بٌئات عمل وبرمجة مختلفة مثل DotNet
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Bison

أداة تولٌد محلل قواعدي ٌمكن مكاملتها ضمن بٌئات عمل وبرمجة مختلفة مثل DotNet

DotNet/Other

بٌئة عمل برمجٌة بلغة غرضٌة التوجه

 -7المراجع األساسٌة:

Principles of Compiler Design – Alfred V. Aho, Jeffrey D. Ullman - 1980

