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جمات مقرر وصف    مادة المتر

 وصف المقرر 

 الجزء النظري  -1

وتنفيذ   لتصميم  ن  المطلوبي  والتطبيقية  النظرية  الدراسة  فيها  يقدم  جمات  المتر لمادة  النظري  الجزء  ي 
فن

جمات والمراحل   مجة. يبدأ الفصل الدراسي بملخص ونظرة عامة شاملة عن عمل المتر جمات للغات التر المتر

ي تمر بها عملية  
ي تشمل موضوعات التحليل اللغوي، التر

مجية وترجمتها، إىل التفاصيل التر تحويل النصوص التر

مجية لزيادة رسعة وكفاءة عمليات  ن النصوص التر . كذلك طرق تحسي  ، وانشاء الكود الوسطي ي
وتحليل المعانن

مجية من لغات المستوى العاىلي اىل   لغة اآللة. أضافة اىل  التحويل انتهاًء بعملية التحويل النهائية للنصوص التر

 العمليات الجانبية المهمة مثل إنشاء جدول الرموز، وفحص النوع، واكتشاف األخطاء. 

 الجزء العمل   -2

جمة وفحص وانشاء جداول  مجية الخاصة بمراحل عملية التر ي الجزء العملي يقوم الطلبة بإنشاء االكواد التر
فن

مجةالرموز الممكن تطبيقها وحسب إمكانيات الطلبة باست   ++  . Cخدام لغة التر

 

 التربية  كلية/الكوفة جامعة التعليمية  المؤسسة .1

 الحاسوب  علوم  قسم     المركز/   العلمي القسم .2

 Compiler - المترجمات  المقرر  رمز/  اسم .3

  الكتروني  و  حضوري المتاحة  الحضور أشكال .4

 2021-2020 السنة /  الفصل .5

 124 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  .6

 25/6/2021  الوصف هذا إعداد  تاريخ .7

 المقرر  أهداف .8
 الى العالي المستوى لغات  من  البرمجية  النصوص  ترجمة لعملية االساسية والقواعد  المبادئ معرفة -1

 .اآللة لغة

جم وكيف يعمل.  -2  تحديد المهمة الرئيسية للمتر

جمات والمفرسات.  -3 ن المتر  وصف االختالفات بي 

جمات خطوة بخطوة. وصف هيكلية ومراحل عمل  -4  المتر
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 والتقييم  والتعلم التعليم وطرائق المقرر  مخرجات .9

    المعرفية  األهداف -أ

 .المترجمات  لعمل االساسية الخصائص  معرفة. 1

 .المترجمات  مادة في  االساسية المصطلحات  معرفة. 2

 .والمفسرات  المترجمات  بين األساسية االختالفات  معرفة. 3

 . العامة  والمعلوماتية االلكترونية بالثقافة التزود . 4

 

  .بالمقرر الخاصة المهاراتية األهداف  - ب 

 .واالجوبة  واالسئلة واالمثلة  الشرح  خالل من نظرية خلفية تكوين – 1ب 

 .ومقترحاتهم اراءهم عن للتعبير الطالب  امام  المجال وفسح القاعة  داخل المناقشة – 2ب 

 .واالجوبة االسئلة  طرح على وتشجيعهم القاعة داخل بتمارين الطالب  تزويد  – 3ب 

 التوصل  يتم حتى  تمرين لكل الضعف ونقاط االخطاء مناقشة مع  بيتية بتمارين  الطالب  تزويد  -4ب 

 .االفضل االجابات  الى جماعية بصورة 

  والقيمية الوجدانية األهداف -ج

 ان الطالب  على :والتقبل االستقبال  -1ج

 فعال بشكل  المحاضرة  الى يصغي ❖

 معها ويتفاعل  موضوع كل ضمن االفكار تسلسل الى ينتبه  ❖

 البرمجية  الجمل واختبار  وترجمة  لتحليل المتنوعة الطرق عن  يسال ❖
 

  ان الطالب  على : االستجابة-2ج

 المترجمات  في االسئلة مختلف عن يجيب  ❖

 المحاضرات  الى واالصغاء فراءة في بالمتعة  الطالب  يشعر ❖

 المترجمات  بمادة الخاصة الموضوعات  بكل  الخاصة النقاشات  في  الطالب  يشترك ❖
 ان الطالب  على : القيمي الحكم -3ج

 االخرى  المواضيع  مع وترابطه موضوع  كل اهمية يقدر ❖

 دراسته  تمت  موضوع لكل مختلفة  امثلة يقدم ❖
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 ان  الطالب  على: القيمي  التنظيم  -4ج

 البرمجية  العبارات  ترجمة عملية مراحل كل في المختلفة المواضيع افكار  بين يجمع  ❖

  المترجمات  مادة  اساسيات  تعلم قيمة  يقدر ❖
  

  والتعلم التعليم طرائق   

 (.والتوضيح  الشرح)  المحاضرات  القاء. 1

 (.Data Show Projector استخدام )للتدريس كمعينات  التكنولوجية التعليمية الوسائل استخدام.2

 .المترجمات  بمادة الخاصة المواقع وخصوصا  االنترنت  شبكة استخدام على الطالب  حث .3

  التقييم طرائق   

 الواجبات  انجاز, اليومية المشاركات , الشفهية االختبارات , التحريرية االختبارات 

 

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

 (والتركيب  التحليل) الرئيسية المراحل خالل من المترجمات  عمل فهم -1د 

 البرمجية  النصوص  تحليل عملية  في المختلفة والنحوية اللغوية  القواعد  استخدام اتقان-2د 

 .المترجمات  بمادة الخاصة والمصطلحات  المفردات  تعلم -3د 

 في تساعد  التي التفاعلية  األسئلة وطرح المشاركة على التركيز خالل من الطالب  مهارات  تنمية  -4د 

 نفسه  تطوير
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 بنية المقرر -10

Week Theoretical 

1-2 Introduction 

 Introduction to compiler : phases of compiler , compiler construction tools , 

 Simple one pass compiler, Error handling ,Interpreter and Compiler 

3-5 Lexical Analyzer 

 Role of Lexical , Input Buffering , Tokens, specification of tokens, Regular 

 Expressions and Finite State Automata , Designing Lexical Analyzer 

6-9 

Syntax Analyzer (Parser) 

Role of parser, Writing grammar for CFG, Type of Parser, Top-Down parsing, 

Recursive Descent Parser, Predicative Parser(LL), 

10-15 Bottom-up Parsers:  LR(0) parser, SLR(0) Parser, CLR(1),LALR(1) Parser 

15-16 Operator Precedence Parser 

 End of first Semester  

16-17 Syntax Directed Translation 

18-20 

Semantic Analysis 

Static semantic check and Dynamic semantic check 

21-23 

Intermediate Code Generation 

Polish Notation (Infix, Postfix and Prefix notation), Triple and three address code, quadruples 

24-27 

Code Generation 

Issue in the design of code generation, the target machine-Run-time storage management, basic 

block and flow graph, Simple code generation, Register allocation and assignment, 

representation of basic blocks. 

28-30 

Code Optimization 

Principle sources of optimization, optimization of basic block loop in flow graph, introduction to 

global data-flow analysis, Code improving transformation 
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31 Tutorial and Exams 

 

  التحتية البنية .11

 Compiler Construction Dhamdere (Mc-Millan) .1  المطلوبة المقررة الكتب 

2. Principles Of Compiler Design , Alfred V.Aho , Jeffry D. Ulman 

3. Basic of Compiler Design , Torben Mogenes 2000-2008 

 يوصى التي والمراجع الكتب

,  العلمية المجالت)   بها

 ,....  ( التقارير

https://www.freebookcentre.net/CompuScience/Free-Compiler-Design-

Books-Download.html 

 

 مواقع, االلكترونية المراجع

 .... االنترنيت

https://www.geeksforgeeks.org 

https://sites.google.com/site/hemavathibitcse/my-forms 

https://www.gatevidyalay.com/compiler-design/ 

https://www.tutorialspoint.com/compiler_design/index.htm 

https://www.w3schools.com 

 

 

  الدراسي  المقرر تطوير  خطة .12

تكنولوجيا المعلومات، من خالل االستعانة بمجموعة المواقع عل شبكة المعلومات الدولية استخدام  

جمات.  ي مادة المتر
 تقدم أبحاث ودراسات ومقاالت متنوعة ومتباينة فن

جمات، مع الحرص عل تغيت  وتنوي    ع هذه  - ي مادة المتر
االستعانة بمجموعة من الكتب المتخصصة فن

ن آلخر.   الكتب من حي 

 

 

https://www.freebookcentre.net/CompuScience/Free-Compiler-Design-Books-Download.html
https://www.freebookcentre.net/CompuScience/Free-Compiler-Design-Books-Download.html
https://www.geeksforgeeks.org/
https://sites.google.com/site/hemavathibitcse/my-forms
https://www.gatevidyalay.com/compiler-design/
https://www.tutorialspoint.com/compiler_design/index.htm

