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        أهذاف انًمشس-9
 .الكٌانٌة  البرمجة تقدٌم - 

  ت ضمن البرمجة باعتبارها مفهوم حدٌث وتطوٌر قابلٌة الطالب برمجٌاكٌفٌة استخدام الكائنا -
والتنوع الحاسب  علم مشكالتل حله عند مجردة مصطلحات فً التفكٌر فً الطالب قدرة تعزٌز -

 فً حل المشكالت باسالٌب مختلفة وكٌفٌة ربطها بالواقع
 

 هراخعح أداء هؤسساخ التعلين العالي ))هراخعح الثرناهح األكاديوي((

ً للثرهدح يتيح للطالة التعرف على خصائص الوشكلح  ً حديثا توفر الثرهدح الكيانيح اسلوتا

 تصورج دقيقح وتأسلوب يوفر حوايح عاليح لوحتوياخ النظام.

 يخشربد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .9



 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 " شمولها و بحثها المطلوب المواضٌع" حقل فً المفردات من توضٌحه تم ما اكتساب -

 الكٌانٌة . البرمجة مهارات اكتساب -
 . جدٌد باستخدام مفاهٌم البرمجة الكٌانٌة بمفهوم البرمجٌة كتابة الشفرات مهارات تطوٌر -

وباسلوب حدٌث نظراً  سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات ابةوكت البرمجة علً قادر الطالب أن من التأكد -

 .لحداثة موضوع البرمجة الكٌانٌة 

 انتخشد يٍ خالل ثحىث  بالواقع البرمجٌة المسائل ربط -

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 انتذسَت انصُفٍ– 1ة

 ثحىث تخشد  – 2ة

 تمبسَش ػهًُخ  – 3ة

     -4ة

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 لشاءاد ، تؼهى راتٍ ، حهمبد َمبط.  -

 انتذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسس .  -

 ح يُهب . إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبد -

 ػمذ حهمبد ثحخُخ َتى يٍ خالنهب ششس وتحهُم انشفشاد انجشيزُخ -

 

 

 طشائك انتمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس.

 تمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اختجبساد فصهُخ

 

 
 يهبساد انتفكُش -د

 . قررالم الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1د

 حهىل نهًشبكم انجشيزُخ. إلَزبدانتفكُش انًُطمٍ وانجشيزٍ  -2د

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -3د

   -4د

 

 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     



 

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

 الجماعٌة. لألنشطة ةالدرج من نسبة تخصٌص 

 

 طشائك انتمُُى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس قاعة فً الفاعلة المشاركة. 

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

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انًهبساد  انؼبيخ و -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



 ثُُخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجىع
يخشربد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىحذح / انًضبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

 5 األول
يمذيخ ويفبهُى ػبيخ 

 ػٍ انجشيزخ انكُبَُخ
يذخم انً انًجشيزخ 

 انكُبَُخ
َظشٌ + 

 ػًهٍ
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 5 انخبٍَ
بهُى ػبيخ يمذيخ ويف

 ػٍ انجشيزخ انكُبَُخ
يفبهُى اصبصُخ ػٍ 

 انجشيزخ انكُبَُخ
َظشٌ + 

 ػًهٍ

اصئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتحبٌ اٍَ

 classes 5 انخبنج
 classيمذيخ ػٍ 

 وكُفُخ ثُبئه ثشيزُب 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
ػبيخ  أصئهخ

 ويُبلشخ 

 classes 5 انشاثغ

كُفُخ ثُبء 

constructors 
وأَىاػه و 

destructors  و

class templates  

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 ايتحبٌ اٍَ

 انىساحخ 5 انخبيش

يمذيخ وتؼشَف ػٍ 

 classesوساحخ ال 

 واَىاع انىساحخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ

أصئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتحبٌ اٍَ

 انىساحخ 5 انضبدس
 publicانىساحخ يغ 

and private 
access-specifier 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
اصئهخ ػبيخ و 

 يُبلشخ

 polymorphism 5 ضبثغان
يمذيخ وتؼشَف / 

static and dynamic 
binding 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 polymorphism 5 انخبيٍ
 اَىاع ال 

polymorphism 
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 function Virtual function 5 انتبصغ
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 function 5 انؼبشش

Override 
function / 

constructor and 
virtual 

destructor 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
ايتحبٌ 

 شهشٌ

 function 5 انحبدٌ ػشش 

Class (ABC) and 
pure virtual 

function 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 operator 5 انخبٍَ ػشش

يمذيخ وثؼض انًفبهُى 

انؼبيخ ػٍ ال 

operator  وأٌ يُهب

ًَكٍ أٌ َؼًم نه 

َظشٌ + 

 ًهٍػ
يُبلشخ و 

 ايتحبٌ اٍَ



 انجُُخ انتحتُخ  .11

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األصبصُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

1- Mastering C++ . 

2- Object Oriented Programming Language with C++ 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً صجُم انًخبل 

وسط انؼًم وانذوسَبد وانجشيزُبد 

 وانًىالغ االنكتشوَُخ (

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

انخذيبد االرتًبػُخ ) وتشًم ػهً صجُم 

انًخبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 وانذساصبد انًُذاَُخ ( انًهٍُ 
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي

 

 انمجىل  .12

 112س انًتطهجبد انضبثمخ

 11 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 41 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

overloaded 

 operator 5 انخبنج ػشش

Operator 
overloading with 
the member and 
non-member 
operator function , 
friend function 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 ثشيزخ كُبَُخ يتمذيخ 5 انشاثغ ػشش

 friendيشوَخ ال 
operator functions  

 overload theو 
output operator 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 ثشيزخ كُبَُخ يتمذيخ 5 انخبيش ػشش

تطجُمبد انجشيزخ 

 customانكُبَُخ يخم 
Header files 

 وغُشهب

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 يُبلشخ 


