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 وصف المقرر 

 

 

 المؤسسة التعليمية  .1
 التربية جامعة الكوفة/كلية 

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم علوم الحاسوب    

 تصميم الخوارزميات  اسم / رمز المقرر  .3

 أشكال الحضور المتاحة  .4
 حضوري او الكتروني او االثنين 

 الفصل / السنة  .5
2020-2021 

 ساعة عملي  60ساعة نظري + 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
15 /6 /2021 

 أهداف المقرر .8

 تحليل وتصميم الخوارزميات. تعرف الطلبة على كيفية .1
حد  اة كل خوارزمية باستخدام برمجوكيفية  ، كل خوارزمية ىاومحاسن ومسومعرفة  الخوارزميات خصائص .دراسة 2

 لبرمجة عالية المستوى لغات ا
 
 
 
 
 
 

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررالات مخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 اكساب الطالب القدرة على برمجة خوارزميات البحث بصورة صحيحة  -1

. اكساب الطالب القدرة على التعرف على انواع استراتيجيات القياسية لتصميم الخوارزميات باإلضافة 2

 إلى طرق التحليل الخاصة بها

 .اكساب الطالب القدرة على تحليل الخوارزميات وتحديد الوقت ومساحة الخزن 3

   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 والقدرة على برمجتها  الخوارزميات  في تصميم وتحليل . اكساب الطالب القدرة على التفكير 1

 الخوارزميات واع مختلفة  من ان. اكساب الطالب القدرة على معرفة 3. 2

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة المحاضرة  -1
 االمثلة العملية وتطبيقها على العناوين المهمة  -2
 العصف الذهني -3
   المناقشة والحوار واالقناع -4

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية  -1
 المشاركة بالمحاضرة  -2
 طبيق العمليالت -3
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تصميم الخوارزميات اعداد متخصص في  -1ج

 تعلم مهارة التأليف والمناقشة  -2ج

  تقبل الحقائق بعد االقتناع -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة  -1
 العصف الذهني -2
 Onlineوكيفية ايجاد المصادر خدام البحث الحث على است -3
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 طرائق التقييم     

 االختبارات التحريرية والشفوية والعملية 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 القابلية على تعلم المواضيع المعقدة  -1د 

 القابلية على توظيف المهارة المكتسبة لفهم المهارات المتعلقة -2د 
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2+2 

كتابة   على القدرة 

تحليل  و الخوارزميات 

الوقت والتخزين ، 

حيث يتم ذلك من 

خالل دراسة مجموعة  

من االستراتيجيات  

القياسية لتصميم  

الخوارزميات  

باإلضافة إلى طرق  

التحليل الخاصة بها ، 

أي تحديد الوقت 

 المساحة. وتعقيد 

Introduction  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

2 2+2 Algorithm Properties  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

3 2+2 Eulerian  Tour & 

Hamiltonian Tour 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

4 2+2 Quiz  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

5 2+2 Map Colorability  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

6 2+2 Longest Path & Shortest 

Path 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

7 2+2 First Test   

8 2+2 Time &Space complexity  المحاضرة والعملي 
اليومي االختبار 

 والشهري 

9 2+2 Ω, and  O notation  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

10 2+2 Explain some Examples  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

11 2+2 Running Time Functions  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

12 2+2 Greedy Algorithms  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

13 2+2 Greedy Algorithms 

Examples 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

14 2+2 Divide and Conquer 

Algorithm 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

15 2+2 Quiz  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

16 2+2 Divide and Conquer 

Examples 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

17 2+2 Dynamic Programming  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

18 2+2 Dynamic Programming, 

Examples 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

19 2+2 Second exam   

20 2+2 Network Flow  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

21 2+2 Algorithms   for   the   

network  flow problem 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

22 2+2 Approximation 

Algorithms 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

23 2+2 Traveling Salesman 

Problem 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

24 2+2 The Vertex Cover 

Problem 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

25 2+2 The Knapsack Problem  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

26 2+2 Searching   

27 2+2 String Matching 

Algorithm 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

28 2+2 Randomized Algorithm  المحاضرة والعملي 
االختبار اليومي 

 والشهري 

29 2+2 Genetic Algorithm 
 المحاضرة والعملي 

االختبار اليومي 

 والشهري 

30 2+2  Second Test   
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 البنية التحتية   .12

 Introduction to Design & Analysis of Algorithm ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 Introduction to Design & Analysis of Algorithm )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
https://www.geeksforgeeks.org / 
 
https://www.tutorialspoint.com/index.htm 
 
https://www.youtube.com/channel/UCZCFT
11CWBi3MHNlGf019nw 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

بية وعالمية من اجل  عراينة المقرر لجامعات معباالضافة الى ه البحث بشكل دوري اليجاد خوارزميات جديد   

  في مجال التكنلوجيا التطور تحديث المقرر بما يتماشى مع 

 
 

https://www.geeksforgeeks.org/
https://www.geeksforgeeks.org/
https://www.geeksforgeeks.org/
https://www.tutorialspoint.com/index.htm
https://www.youtube.com/channel/UCZCFT11CWBi3MHNlGf019nw
https://www.youtube.com/channel/UCZCFT11CWBi3MHNlGf019nw

