رياضيات الحاسب

اسم المقرر
رقم المقرر ورمزه

272حال

الوحدات الدراسيـة)نظري+تمارين/عملي(

(0+3)3

المستوى-السنة

المستوى الثالث – السنة الثانية

المتطلب السابق

-

تعريف موجز بالمقرر:

يھدف ھذا المقرر إلى التعرف على بعض األساسيات الھامة في الرياضيات
المستخدمة في الحاسب اآللي و التي تؤھل الطالب لفھم المقررات
التخصصية و من بين ھذه األساسيات نظم األعداد و أھميتھا في تمثيل
البيانات  ,العمليات و التعبيرات المنطقية ,قوانين جبر بول  ,المجموعات و
الدوال.

أھداف المقرر:

بعد انتھاء ھذا المقرر من المتوقع أن يتمكن الطالب من:
التعرف على أسس أنظمة العد و كيفية التحويل فيما بينھا
فھم التعبيرات المنطقية و العمليات المنطقية
دراسة أسس جبر المنطق و جبر بول
فھم أساسيات البوابات المنطقية و الدوائر المنطقية
التعرف على المجموعات و الدوال.

مفردات المقرر:

 .1تطبيقات نظم األعداد و العمليات الحسابية
النظام العشري , Decimalالنظام الثنائي  , Binaryتمثيل األعداد
الكسرية باستخدام النظام الثنائي,تمثيل األعداد السالبة باستخدام النظام
الثنائي ,النظام الثنائي متمم  ,1النظام الثنائي متمم  , 2العمليات
الحسابية في النظام الثنائي ,نظام العد الثماني ,Octalالكسور في
النظام الثماني  ,التحويل بين النظام الثماني و الثنائي و العشري,
العمليات الحسابية في النظام الثماني ,نظام العد السادس
عشر Hexadecimalالكسور في النظام السادس عشر ,التحويل بين
النظام السادس عشر ,الثنائي ,الثماني و العشري  ,العمليات الحسابية في
النظام السادس عشر.
 .2التعبيرات و العمليات المنطقية
 .3تعريف العبارة المنطقية التعبيرات المركبة العمليات المنطقية
األساسية) ,(And, Or, Notالتعبيرات و جداول الصدق Truth
 , Tablesالتواق و التناقض ,التكافؤ المنطقي ,قوانين التعبيرات
المنظقية.
 .4جبر بول و التعبيرات البولية

أساسيات جبر بول ,قوانين جبر بول ,جداول الصدق للتعبيرات البولية,
تبسيط التعبيرات البولية باستخدام قوانين جبر بول ,صياغة التعبيرات
البولية باستخدام جداول الصدق ,طريقة مجموع حواصل الضرب Sum
 ,Of Mintermsطريقة ضرب حواصل الجمع Product of
 ,Maxtermsاستخدام خرائط كارنو في تبسيط التعبيرات
البولية .Karnaugh Maps
 .5البوابات و الدوائر المنطقية
البوابات المنطقية األساسية) بوابة ,ANDبوابة  ,ORبوابة ( NOT
البوابات المنطقية الفرعية )بوابة  ,NANDبوابة  ,NORبوابة ,XOR
بوابة  (XNORتصميم الدوائر المنطقية.

 .6المجموعات Sets
تعريف المجموعة ,طرق التعبير عن المجموعات ,المجموعة
الجزئية,المجموعة الشاملة ,المجموعة الخالية ,العمليات الجبرية على
المجموعات ,القوانين الجبرية للمجموعات.
 .7الدوال Functions
تعريف الدالة ,النطاق و المدى  ,الدوال الفردية و الدوال الزوجية ,بعض
الدوال العددية الھامة في الحاسب.

وسائل التقويم:

-

االختبارات الفصلية
الواجبات والتطبيقات العملية
تقديم العروض

أساليب تدريس المقرر:

-

المحاضرات العلمية
الواجبات و التطبيقات العملية
تقديم العروض
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