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 خبيؼخ انمبدصُخ  انًؤصضخ انتؼهًُُخ .1

 انحبصىةلضى ػهىو  /كهُخ ػهىو انحبصىة وتكُىنىخُب انًؼهىيبد انمضى اندبيؼٍ / انًشكز .2

 121ذ/   1ثشيدخ يهُكهخ  اصى / سيز انًمشس .3

 ثكبنىسَىس ػهىو فٍ ػهىو انحبصىة انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 دواو سصًٍ أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 األونًانضُخ انذساصُخ / األولانفظم  انفظم / انضُخ .6

 66 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .7

  تبسَخ إػذاد هزا انىطف  .8

              أهذاف انًمشس-9
 .التحكم هٌاكل و والمتغٌرات الدوال فهم على التركٌز مع المنظمة البرمجة أسس تقدٌم -أ 
 .البرمجة مبادئ وفهم اآللً الحاسب علم أساسٌات فهم من لبالطا تمكٌن -ب            
 .والمترجمات التحرٌر أجهزة فٌها بما البرمجة فً المستخدمة المتنوعة األدوات تقدٌم -ج           

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ٌعتبر واحد من المقررات االساسٌة فً علوم الحاسوب والذي ٌدرس ضمن مقررات المستوى االول حٌث 

لغة برمجٌة جٌدة باسلوب  ٌوفر للطالب امكانٌة بناء البرامج ومعالجة المشكلة بصورة علمٌة باالعتماد على

 منطقً. 

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .9



 انًؼشفخ وانفهى  -أ

 "انًىاضُغ انًطهىة ثحثهب و شًىنهب " اكتضبة يب تى تىضُحه يٍ انًفشداد فٍ حمم -

 ++cثهغخ انجشيدخ اكتضبة يهبساد انجشيدخ  -
 .سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات وكتابة البرمجة علً قادر الطالب ان من التأكد -

 يٍ خالل ثحىث انتخشج  بالواقع البرمجٌة المسائل ربط -

 انًهبساد انخبطخ ثبنًىضىع   -ة 

 انتذسَت انظُفٍ– 1ة

 ثحىث تخشج  – 2ة

 تمبسَش ػهًُخ  – 3ة

     -4ة

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 لشاءاد ، تؼهى راتٍ ، حهمبد َمبط.  -

 انتذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسس .  -

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب .  -

 د انجشيدُخػمذ حهمبد ثحثُخ َتى يٍ خالنهب ششذ وتحهُم انشفشا -

 

 

 طشائك انتمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس.

 تمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اختجبساد فظهُخ

 

 
 يهبساد انتفكُش -ج

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

 يدُخ.حهىل نهًشبكم انجش 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 ًف الفاعلة المشاركة. 

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

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

 انضبػبد األصجىع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىحذح / انًضبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

 4 األول
 عن عامة مفاهٌم

 البرمجة
انجشيدخ  إنًيذخم 

 انًهُكهخ
َظشٌ + 

 ػًهٍ
ػبيخ  أصئهخ

 ويُبلشخ

 انثبٍَ
4 

 للبرنامج العام كلالهٌ
يذخم انً انجشيدخ 

 انًهُكهخ
َظشٌ + 

 ػًهٍ

اصئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتحبٌ اٍَ

 انثبنج

 و البٌانات أنواع 4
 و والقٌم المتغٌرات

 .اإلسناد و الحروف
 تؼشَف انًتغُشاد

َظشٌ + 

 ػًهٍ
أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ 

 انشاثغ

 و البٌانات أنواع 4
 و والقٌم المتغٌرات

 .اإلسناد و الحروف
 تؼشَف انًتغُشاد

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 ايتحبٌ اٍَ

 انخبيش
4 

انؼًهُبد انحضبثُخ 

 وانًُطمُخ
 انًؼبيالد انشَبضُخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ

أصئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتحبٌ اٍَ

 انضبدس
انؼًهُبد انحضبثُخ  4

 وانًُطمُخ
 انًؼبيالد انًُطمُخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ
اصئهخ ػبيخ و 

 يُبلشخ

 انضبثغ
4 

 خًم انششط انًُفشدح  نششطُخ اندًم ا
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 انثبيٍ
4 

 خًم انششط انًتذاخهخ اندًم انششطُخ 
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 انتبصغ
4 

 اندًم انششطُخ 
ػجبساد انتىلف و  

 االصتًشاس
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 انؼبشش
4 

 اندًم انششطُخ 
 .. Switchػجبسح 
Case  

َظشٌ + 

 ًهٍػ
ايتحبٌ 

 شهشٌ

 انحبدٌ ػشش 
 و التكرار و التتابع 4

 التفرٌع
 for ةحلق

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 انثبٍَ ػشش
 و التكرار و التتابع 4

 التفرٌع
 While ةحلق

َظشٌ + 

 ػًهٍ
يُبلشخ و 

 ايتحبٌ اٍَ

 انثبنج ػشش
 و التكرار و التتابع 4

 التفرٌع
 Do .. while ةحلق

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 خاصئهخ ػبي

 انشاثغ ػشش
 و التكرار و التتابع 4

 التفرٌع
 انحهمبد انًتذاخهخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 انخبيش ػشش
 و التكرار و التتابع 4

 التفرٌع
 انحهمبد انًتذاخهخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 يُبلشخ 



 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األصبصُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 2661)يهخض شىو(. ++cيدخ ثبصتخذاو نغخ . انجش1

 c++ .2666.انجشيدخ ثهغخ 2

يتطهجبد خبطخ ) وتشًم ػهً صجُم انًثبل 

وسط انؼًم وانذوسَبد وانجشيدُبد 

 وانًىالغ االنكتشوَُخ (

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

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً صجُم 

ًثبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت ان

 انًهٍُ وانذساصبد انًُذاَُخ ( 
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي

 

 انمجىل  .12

 ال تىخذ انًتطهجبد انضبثمخ

 16 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 46 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 


