
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انرشتُح انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 ػهىو انحاسىب    / انًشكض ؼهًٍ انمسى ان .2

 احرساتُهنظشَح  اسى / سيض انًمشس .3

 يذيح أشكال انحضىس انًراحح .4

 انثانُح انفصم / انسنح .5

 ساػح نظشٌ  99 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 2929 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 وكيفية استحصاهلا اللغات الوضعيةتعليم الطلبة معىن  -1

  متثيل التعابري املنتظمةتعلم العمليات االساسية يف  -2

 املكائن املخصصة لتنفيذ اعمال حمددالتعامل مع  -3

 القواعد من حيث البناء والرتكيب والتحويلالتعامل  -4

 الصيغ املهمة الشتقاق الكلمات من اللغاتالتعامل مع بعض  -5

 مكائن معقدة تصميمتعلم بعض املهارات املتقدمة يف  -6

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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  هذاف انًؼشيُح األ -أ
 انهغح انىضؼُحيهى ويؼشيح يكىناخ -1أ

 ذًثُم انهغحيؼشيح كُفُح  -2أ

  انرحىَم نهغاخ انىضؼُح ين صُغح الخشييؼشيح كُفُح  -3أ
 يٍ اشرماق انكهًاخ واندًميؼشيح انخىاسصيُاخ االساسُح -4أ

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 .انكهًاخ انًمثىنح وغُش انًمثىنحانرؼايم يغ  – 1ب

 .انًكائن االساسُح وذصًًُها تشكم يرمنانرؼايم يغ  – 2ب

 يغ طشق اشرماق اندًم انًخرهفحانرؼايم تحشيُح   - 3ب

 االنىاعنرًثُم انهغح وانرحىَم تُن انرؼايم يغ االنىاع انًخرهفح   -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 طشَمح انًحاضشج -1
 االيثهح انؼًهُح وذطثُمها ػهً انؼناوَن انًهًح -2
 انؼصف انزهنٍ -3
 انًنالشح وانحىاس وااللناع -4

 طشائك انرمُُى      

 االخرثاساخ انرحشَشَح -1
 انًشاسكح تانًحاضشج -2
 حهىل انىاخثاخ انًهًح -3
 األهذاف انىخذانُح وانمًُُح  -ج

 يؼاندح انهغاخ انىضؼُح اػذاد يرخصص يٍ -1ج

 انًكائن تىخىد يخشجيهى يؼنً  -2ج

 انرصًُىذؼهى يهاسج  -3ج

  وااللرناع تانؼًىيُاخذمثم انحمائك  -4ج

  
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انؼصف انزهنٍ -1
 انًنالشح وااللناع -2
 طشائك انرمُُى    

 االخرثاساخ انرحشَشَح وانشفىَح 

 انًنمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 انماتهُح ػهً ذؼهى انًىاضُغ انًؼمذج -1د

 انماتهُح ػهً ذىظُف انًهاسج انًكرسثح نفهى انًهاساخ انًرؼهمح -2د
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 ,Theory of Automata, Formal Languages And Computation(2005) ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

S.P. Eugene, Published by New Age International 

 ,Introduction to Languages and the Theory of Computation(2003) )انًصادس(  ـ انًشاخغ انشئُسُح 2

John C. Martin, Published by McGraw-Hill.  
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يخشخاخ  انساػاخ األسثىع

انرؼهى 

 انًطهىتح

 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى انىحذج / أو انًىضىع اسى

1 3 

طانة لادس 

ػهً ذًُُض 

انفشق انهغاخ 

انىضؼُح 

واػطاء 

ذؼاتُش ػايح 

نىصف 

يدًىػح غُش 

ينرهُح ين 

اندًم 

واالسرنثاط 

 انًنطمٍ

- Introduction, االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 

2 3 Language theory  االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ واننماشانًحاضشج 

3 3 Regular expressions االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش  3 4

5 3 Automata theory االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 

6 3 
NDFA, DFA انًحاضشج واننماش 

 
 انُىيٍ وانشهشٌاالخرثاس 

7 3 
8 3 Converting from NDFA to DFA االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 

9 3 First exam   

19 3 Transition Graph االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 

11 3 FA with outputs, Moore machines وانشهشٌاالخرثاس انُىيٍ  انًحاضشج واننماش 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش  3 12

13 3 FA with outputs, Mealy machines االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 

14 3 Second exam   

15 3 
Grammar , Derivation 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 3 16

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 3 17

18 3 Types of grammar, NRG, CFG, 

CSG 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش

19 3 RG, Ambiguity انًحاضشج واننماش  

29 3 Top-down parsing االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 

21 3 
parse tree 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 

22 3 Third exam   

23 3 bottom-up parsing االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 

24 3 - Convolution Theorem. 

- High Pass vs Low Pass Filters. 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش

25 3 Full tree, Converting between 

grammar, FA, and RE 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش

26 3 
27 3 Chomsky normal Form(CNF) االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 

28 3  

Push-down automata (PDA) 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج واننماش 3 29

39 3 forth exam   



 اـ انكرة وانًشاخغ انرٍ َىصً تها                

 - ( انًدالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... ) 

ب ـ انًشاخغ االنكرشونُح, يىالغ االنرشنُد 

.... - 
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اكثش ذؼمُذ وراخ اسذثاط  ذصًُى يكائنوذؼهى  واػطاء ايثهح يرنىػح انؼًهٍ ةانرشكُض اكثش ػهً اندان 

  . تها نهرصًُى يىثىق ػمهُحتانًىضىع نخهك 

 

 

 

 
 

 


