
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة الكوفة/كلية التربية

 / المركز علمي القسم ال .2
  قسم علوم الحاسوب   

 اسم / رمز المقرر .3
 تنقيب البيانات

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الكتروني  +حضوري 

 الفصل / السنة .5
2020-2021 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعتان لكل اسبوع

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
28/6/2021 

 أهداف المقرر .8
يهدف المقرر الي اعطاء نظرة عامة عن تنقيب البيانات وتطبيقاته وقضاياه االساسية  -1

 .ومهامه
 تطبيقها عمليا  التعرف علي اهم مهام التنقيب عن البيانات الوصفية والتنبؤية وكيفية  -2
 انواع قواعد البيانات وكيفية معالجة البيانات -3
 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 ان يتعرف الطالب علي المفاهيم األساسية للتنقيب عن البيانات  1 أ

 بياناتهامعرفة الطالب انواع قواعد البيانات وكيفية معالجة   -2أ

   -6أ معرفة الطالب لمهام وتقنيات التنقيب عن البيانات  -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يكون للطالب القدرة على ربط المواضيع ببعضها  – 1ب

 ان يكون للطالب القدرة على معالجة البيانات وتجهيزها الجراء تقنيات التنقيب عليها  – 2ب

  ان يكون الطالب قادر على التعامل مع مختلف تقنيات التنقيب عن البيانات   -3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 عرض المادة النظرية سواء من خالل الحوار او عرضها بشاشة العرض 1-

 الواجبات والتمارين -2

 تكليف الطالب بعمل تقارير دورية -3

 نظرية اسبوعيا ةمحاظروجود  -4
 

 

 

 
 : طرائق التقييم      

 

 السؤال الحضوري المباشر للطالب -1
 الواجبات المنزلية -2
 االمتحانات الصفية  -3
 االمتحان اليومي االلكتروني -4
 االمتحان الشهري -5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يتمكن المتعلم من استقبال وتقبل المعرفة  -1ج 1ج

 تمكن من التعلم والتعليم بروح المساعدة والتنافس المشروع -2ج

 
  

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

 أن يكون للطالب القدرة اتباع المنهجيات المعروفة للتنقيب عن البيانات -1د

  أن يكون للطالب القدرةعلي التمييز بين انواع البيانات وبالتالي انسب التقنيات التي تتماشي معها -2د
 أن يقوم للطالب بالقدرة على حل المشاكل المتعلقة بالتنقيب عن البيانات -3د

 ان يكون الطالب قادر على تدريس المادة  -4د 
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2  Introudaction  السؤال محاضرة 

2 2  DataWarehousing السؤال محاضرة 

3 2  DataWarehousing السؤال محاضرة 

4 2  
Data Preprocessing/ 
collecting dataset 

 السؤال محاضرة

5 2  
Data Preprocessing/  
understanding data   

 السؤال محاضرة

6 2  
Data Preprocessing/  
understanding data   

 السؤال محاضرة

7 2  exam   

8 2  
Data Preprocessing/ 
Data cleaning 1 

 السؤال محاضرة

9 2  
Data Preprocessing/ 
Data cleaning 2 

 السؤال محاضرة

10 2  
Data Preprocessing/  
Data Integration 

 السؤال محاضرة

11 2  
Data Preprocessing/  
Data Transformation 

 السؤال محاضرة

12  2 
Data Preprocessing/  
Data Reduction 

  

13 2  
Classification  Basic 
Concepts 

 السؤال محاضرة

14   exam  12 

15 2  

Classification advanced 
Methods/  Data Mining 

Techniques / 
Classification/ 

Decision tree 
 

 

 السؤال محاضرة

16 2  
Classification/ NB 
classifier 

 السؤال محاضرة

17   
Classification/ SVM 
classifier 

  

18 2  Cluster Analysis السؤال محاضرة 

19 2  
Advanced Cluster / 

Hierarchical Clustering 
  

   
Advanced Cluster 

/Analysis K-Means 
clustering 
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 البنية التحتية  .12

 / ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Data Mining ( Third Edition ) )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Principles of Data Mining 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Data Mining ( Third Edition ) 
Principles of Data Mining 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
/ 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 أعالهادخال مواد جديده من ضمن املنهج للماده  -1
 محاولة تدريب الطالب على تطبيقات حقيقية تم انشاءها باستخدام تنقيب البيانات  -2

   

 

 

 

 
 

20 2  
Data Mining Trends 

and Research Frontiers 
 السؤال محاضرة

21 2  exam   

22 2  Complex data type   

23 2  
Data   Mining 
Visualization 

  

24 2  

  Data Mining 
Applications / 
Data Mining for 
Financial data 
analysis 

   

  

25 2  

  Data Mining 
Applications / 
Data Mining for 
Intrusion 
Detection and 
Prevention 

    

  


