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وثيقة جعزيف :البنى املحقطعة
ّ
أساسية:
 -1معلومات
اسم ّ
املقزر
رمش ّ
املقزر

البنى اإلاخلععت
DSR

ّ
املسجلة
ساعات الجلسات

 2ضاعخين

ساعات الجلسات املتزامىة

81

ساعات املذاكزة

 2ضاعخين

ساعات الامححان

ضاعت وربع

ّ
املسجلة
ساعات الجهد الدراس ي املقابل للجلسات

6

ساعات الجهد الدراس ي املقابل للجلسات املتزامىة

66

عدد الساعات املعحمدة

4

ً
املقزرات املطلوب دراستها قبل ّ
ّ
املقزر مباشزة:
-2
ّ
املقزر
البرمجت 8

الزمش
PRG 1

 -3الهدف من ّ
املقزر:
يهدف اإلالزر الى جىظيف اإلافاهيم ألاضاضيت في البنى اإلاخلععت في جعىٍز كدرة العالب اإلاعلىماجيت والزٍاضيت ،بحيث ًخمىً
ً
العالب مً جصميم داراث مىعليت والىتروهيت اعخمادا على اإلاىعم والخىابع البىلياهيت والخأهد مً دكت الخزج رٍاضيا ومعابلخه
مع الخصميم ،هذلً اهدطاب كاعدة علميت لخ عىٍز وفهم عمل اإلاترحماث وآلياث عمل لغاث البرمجت ومعالجاث الىصىص.
ًخمىً العالب مً جصميم خىارسمياث لحل مشىالث مخخلفت وإحزاء اللياضاث عليها .بشيل عام ًبني اإلالزر كاعدة مخيىت
للعالب مً احل جىظيف اإلاعزفت الىظزٍت في الخعبيم العملي.
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ّ
ّ
ّ
املزجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الحعليمية
املحصالت
-4
ّ
ّ
ّ
املزجوة
الحعليمية
املحصالت
الزمش
ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

حعشٍش اضخخدام اإلاىعم الزٍاض ي وظزائم البرهان لدي العالب في مجاالث اإلاعلىماجيت اإلاخخلفت

 .8ILO2جصميم الداراث الالىتروهيت واإلاىعليت والخأهد الزٍاض ي مً آليت العمل والىخائج
ILO3

جعىٍز بعض الخىارسمياث اعخمادا على مفاهيم البنى اإلاخلععت

 .2ILO4فهم آليت عمل اإلاترحماث ومحزراث الىصىص وجصميم اللغاث وبىاء الاوجىماث
ILO5

الخعىٍز في مجاٌ بىاء بنى اإلاععياث اإلاخلدمت

ILO6

الاهخلاٌ مً مىعم اللضاًا إلى اإلاىعم الاضىادي والخأهيل لدراضت اإلاىعم الضبابي والذواء الصىعي

.6ILO7

·جىظيف هظزٍت البيان وألاشجار في الخصاميم والحلىٌ

 -5مححوى املقزر:
 اإلاىعم والبراهين Logic & Proof
 الجبر البىلياوي Boolean Algebra
 العىدًت والاضخلزاء Recursive & induction
 مدخل إلى اإلاىعم ؤلاضىادي predicate logic
 ملدمت في الخىارسمياث Algorithms
 مدخل الى علم البيان Graph
 ألاشجار Trees
 ملدمت في ألاوجىماث واللغاث الصىرٍت Automata & FL
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ً فضل أن جيىن عدد الطاعاث اإلاتزامىت مً مضاعفاث  8.1ضاعت ومجمىعها مً مزجبت  81ضاعت على ألاهثر.
ً
ً
 الطاعاث اإلاسجلت واإلاتزامىت لخغعيت اإلاىاضيع هظزٍا وعمليا.
القسم العملي مع
ّ
املحصالت القسم الىظزي مع مالحظات وثوضيحات ساعات ساعات
مالحظات وثوضيحات
أهماط املهام
ّ
ّ
مسجلة متزامىة
إن وجدت
الحعليمية
إن وجدت
ILO1

اإلاىعم والبراهين

8.1

وظائف

جمارًٍ

ILO2

الجبر البولياوي

6

وظائف

جمارًٍ

ILO3

مقدمة في الخوارسميات  -العودًة
والاسحقزاء
مقدمة في ألاوثومات واللغات الصورية

6

وظائف

جمارًٍ

6

وظائف

جمارًٍ

ILO5

مدخل الى علم البيان – ألاشجار

6

وظائف

جمارًٍ

ILO6

مدخل إلى املىطق إلاسىادي

8.1

وظائف

جمارًٍ

ILO7

مدخل الى علم البيان – ألاشجار

6

وظائف

جمارًٍ

ILO4

8

8

 -6معاًير الحقويم:
همط الحقويم
ILO
Code

ّ
ّ
الحعليمية
املحصالت

ّ
الحعليمية
الىحائج

اهدطاب اإلاهارة واإلاعزفت
في ول مما ًلي:

حل جمارًٍ ومطائل
واضخخدام هذه

ثفاعل
في
الجلسات

عملي امححاهات

املتزامىة
ILO1







عزوض
ومقابالت

ثقاريز
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اإلاىعم الزٍاض ي
حطاب الخلارٍز اللضاًا
أدواث الزبغ
الخيافؤ اإلاىعلي
مبدأ الخعىٍض
للمصدوكاث
ظزائم البرهان



بييت الجبر البىلياوي
الحطاب في الجبر
البىلياوي
كىاعد مخعللت
باإلاطاوٍاث البىلياهيت
عالكاث الترجيب في
الجبر البىلياوي
الجبر البىلياوي الجشئي
اإلاجمىعاث الحزة في
الجبر البىلياوي
اإلاجمىعاث اإلاىلدة في
الجبر البىلياوي
ألاضاص في الجبر
البىلياوي
دراضت الخىابع البىلياهيت
بعدة مخحىالث
جصميم الداراث
اإلاىعليت



بييت الىظزٍت أو اللضيت
البراهين باالضخلزاء
البرهان باالضخلزاء على
















ILO2











ILO3




اإلاهاراث في مجاالث
البرمجت
والخىارسمياث

حل جمارًٍ وجصميم
داراث مىعليت
وجىظيف الىظزٍاث
الزٍاضيت في مجاٌ







الجبر البىلياوي
بلضاًا مخعللت
بالعخاد

ًخمىً العالب
مً ملارهاث
الخىارسمياث
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ؤلاحزاء العىدي
العىدًت
ظزٍلت الخعىٍض
ألاشجار العىدًت
الخعليد الشمني
جصميم
جلىياث
الخىارسمياث

وحعليدها وظزق
جصميمها
والاظالع على
ألاشجار العىدًت
التي ضىف
ٌطخخدمها في بنى
اإلاععياث
والخىارسمياث
اإلاخخلفت
جصميم وجىفيذ



ألاجىماث اإلاىخهي الحخمي
اإلاىخهي
ألاجىماث
الالحخمي
اإلاىخهي
الاجىماث
مع €جحزن
الخعبير الىظاميت
اللغاث الىظاميت
جعبيلاث



ملدمت وحعارٍف في
البيان
اضخخداماث البيان
أهىع البيان
العملياث على البيان





ILO4





اجىماث بشزوط
معيىت وهيفيت كبىٌ
مفزاداث اللغت
والخعابير الىظاميت
واضخخدام آليت عمل
الاجىماث في







اإلاترحماث وفي
معالجاث الىصىص
باإلضافت الى جصميم
ً
بعض العخاد اعخمادا
على مفهىم الاجىماث

ILO5





الخمىً مً اضخخدام
هظزٍت البيان
وألاشجار في حل
اإلاطائل العامت
ً
واضخخدامها اًضا
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ILO6







العىاف على علد
البيان
أهىع ألاشجار
ألاشجار الثىائيت
أشجار البحث

مً مىعم
إلى اإلاىعم

الاهخلاٌ
اللضاًا
ؤلاضىادي
مفاهيم وكىاعد في
اإلاىعم الاضىادي
جحىٍل الجمل اللغىٍت إلى
مطىداث
وحعميم
جخصيص
الشمىٌ والىحىد
مثاٌ الخحىم باإلوطان آلالي

جمثيل ألاشجار


ILO7

جمثيل البيان
العملياث على البيان
العالكت بين البيان
وألاشجار

في الخىارسمياث
وجعىٍز مفاهيم جمثيل
بنى اإلاععياث مً هذا
الىىع في الذواهز
والخمىً مً
خىارسمياث العىاف
والخعدًل على البنى
واللزاءة منها
ًخمىً العالب مً
حعميم اإلاىعم
الزٍاض ي الى الاضىادي
واضخخدام اإلاطدىداث
في حل الخمارًٍ
ً
وخاصت اإلاخعللت
بالذواء الصىعي
وجأهيل العالب لفهم
اإلاىعم الضبابي
حل جمارًٍ حطخخدم
البيان وألاشجار في
جعىٍز خىارسمياث
مخلدمت والاهخلاٌ
باإلاطألت مً الحالت
الىصيت إلى الخصميم
الزٍاض ي لبييت
مخلععت و إًجاد
الحلىٌ للمطألت
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: أدوات ومخحبرات القسم العملي-7
ثوصيفها

إسم ألاداة

-

ال ًىحد
: املزاجع ألاساسية-8

1- Susanna S. Epp. ,Discrete Mathematics with Applications. DePaul University, 2015 edition.
2- Daniel I.A. Cohen, "Introduction to Computer Theory", John Wiley & Sons, Inc, 2013 edition
: املزاجع إلاضافية-3

1.
2.

3.

Thomas H. Cormen, " Introduction to Algorithms", The MIT Press, 2000
Sara Baase and Allen Van Gelder, " Computer Algorithms : Introduction to Design and Analysis", Pearson
Education, Inc, 2002
Kenneth A. Ross and Charles R.B. Wright, Discrete Mathematics, Fifth Edition , University of Oregon 2003

