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 أهذاف انًمشس-9

 نت.تًُُخ انتفكُش انًُطمٍ انًُظى نذي انطب             -1

 إطالع انطبنت ػهً أعبنُت تصًُى انجشايح.             -2

 تذسَت انطبنت ػهً اعتخذاو نغبد انجشيدخ كأعهىة نحم انًشبكم.            -3

                                
 
 

 هشاجعت أداء هؤسساث التعلين العالي ))هشاجعت البشناهج األكاديوي((

يهذف هزا الوقشس إلى تعلين الطالب أساسياث تحليل وتصوين الخىاسصهياث ويشول هىاضيع الذساست التاليت :  

اث, البشهجت الذيناهيكيت , نظام فشق أداء الخىاسصهياث الجيذ والوتىسط والسيئ, تقنياث التصوين للخىاسصهي

َتى فٍ هزا انًمشس .تسذ في تصوين الخىاسصهياث, التتبع التشاجعي والخىاسصهياث راث الطشق القصيشة للبشهجت

تذسَت انطبنت ػهً انًمبسثخ انخىاسصيُبتُخ أثُبء حم انًغبئم، يشكضٍَ ػهً: لىائى انشيىص وأشدبس انجحث 

، انتدضئخ، انجحث أنخبَبتٍ، انجحث انخبسخٍ، انتؼبيم يغ األػذاد انكجُشح خذاً، وأخُشاً انثُبئٍ، األشدبس انًتىاصَخ

 ػهً خىاسصيُبد َظشَخ انجُبَبد )انشعىو(.
   

 



 
 
 
 

 

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .9

 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 تى تىضُحه يٍ انًفشداد فٍ حمم "انًىاضُغ انًطهىة ثحثهب و شًىنهب "اكتغبة يب  -

 ++cثهغخ انجشيدخ اكتغبة يهبساد انجشيدخ  -

  انطشق األعبعُخ نتصًُى انخىاسصيُبد  َؼشف انطبنت اٌ يٍ انتأكذ -
 

- 

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع  -ة 

 .تصميم الخوارزميات و القدرة علي البرمجة
 البرمجة الهيكلية ، المرئية و الموجهة وتطوير البرمجيات مفاهيم و لغات 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 لشاءاد ، تؼهى راتٍ ، حهمبد َمبػ.  -

 انتذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسط .  -

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب .  -

 تحهُم انشفشاد انجشيدُخػمذ حهمبد ثحثُخ َتى يٍ خالنهب ششذ و -

 

 

 طشائك انتمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسط.

 تمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اختجبساد فصهُخ

 

 
 يهبساد انتفكُش -ج

 . المقرر الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1ج

 نهًشبكم انجشيدُخ.حهىل  إلَدبدانتفكُش انًُطمٍ وانجشيدٍ  -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -3ج

   -4ج



 

 

 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 الوقت بأهمٌة ٌشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعٌة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف. 

 الجماعٌة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصٌص 

 

 طشائك انتمُُى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس قاعة فً الفاعلة كةالمشار. 

 والبحوث. الواجبات تقدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن والنهائٌة الفصلٌة االختبارات تعبر. 

 ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ  -د 

 التقنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوٌر    -4د



 انجُُخ انتحتُخ  .11

 ثُُخ انًمشس .16

 انغبػبد عجىعاأل
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / انًغبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

 4 االول
هىو انخىاسصيُه وفشلهب يف

 ػٍ انجشَبيح

يذخم انً يبهٍ 

انخىاسصيُه ويبهى 

انجشَبيح واعبعُبد 

 انخىاسصيُه 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
اعئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انثبٍَ
نتؼشف ػهً ا

 ىاسصيُبد وتؼمُذاتهبانخ

أداء الخىاسصهياث  يبهٍ

 الجيذ والوتىسط والسيئ

َظشٌ + 

 ػًهٍ

اعئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتحبٌ اٍَ

 4 انثبنث
تحذَذ يمُبط الافضم 

 خىاسصيُبد

يمُبط انًفبضهه ثٍُ 

 انخىاسصيُبد 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
ػبيخ  أعئهخ

 ويُبلشخ 

 4 انشاثغ
انتؼشف ػهً تشتُت 

 انجُبَبد 
 تشتُت واَىاػه يبهى ان

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 ايتحبٌ اٍَ

 4 انخبيظ
نتؼشف ػهً تشتُت وا

 انجُبَبد
 تشتُت انذاخهٍ ان

َظشٌ + 

 ػًهٍ

أعئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتحبٌ اٍَ

 4 انغبدط
وانتؼشف ػهً تشتُت 

 انجُبَبد
 تشتُت انخبسخٍ ان

َظشٌ + 

 ػًهٍ
اعئهخ ػبيخ و 

 يُبلشخ

 4 انغبثغ
انتؼشف ػهً خىاسصيُبد 

 جحث ان
  يبهى انجحث 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

 4 انثبيٍ
انتؼشف ػهً خىاسصيُبد 

 انجحث
 اَىاع  خىاسصيُبد انجحث 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 4 انتبعغ
يبهٍ اعبط انًفبضهه فٍ 

 انجحث 

تؼمُذاد خىاسصيُبد 

 انجحث 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

 يبهى انًخطظ واَىاػه  4 انؼبشش

ُه فٍ يغبئم تصًُى االيثه

انخىاسصيُبد  

 وانًخططبد واَىاػهب 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
ايتحبٌ 

 شهشٌ

 خىاسصيُه اندًىذ 4 انحبدٌ ػشش 
 طشَمه انطًبع او اندًىذ

 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

 يغأنه اندشاة  خىاسصيُه اندشاة  4 انثبٍَ ػشش
َظشٌ + 

 ػًهٍ
يُبلشخ و 

 ايتحبٌ اٍَ

 4 انثبنث ػشش
ه ايثهه تطجُمُ

 نهخىاسصيُبد 

اعتخذاو انُه انطًبع فٍ 

 اَدبد ايثهُه انجُبَبد

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

 يبهٍ انجشيده انكُبَُه  4 انشاثغ ػشش
 انجشيده انذَُبيُكُه

 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 4 انخبيظ ػشش
ايثهه نتطجُمبد 

 انخىاسصيُبد 

طشَمه انتصبػذَه او 

 شانتُبصنُه او التفبء االث

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 يُبلشخ 



 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األعبعُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

·Introduction to Algorithms, McGraw Hill, New York, 

Thomas H, Charles E. 2001 

·The art of computer programming, Adisson 

wesley,volume 3 Sorting & Searching. 1998 

 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً عجُم انًثبل 

وسػ انؼًم وانذوسَبد وانجشيدُبد 

 وانًىالغ االنكتشوَُخ (

 املواقع االلكرتونية الرصينة.
 ++turbo C++, Visual Cالرباجمبات: 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً عجُم 

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 ( انًهٍُ وانذساعبد انًُذاَُخ 
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي

 

 انمجىل  .12

 ذال تىخ انًتطهجبد انغبثمخ

 16 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 46 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 


