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     أهذاف انًمشس-9
والمفاهٌم واألفكار  والتعمق فً استخدام اإلٌعازات المختلفة لدى الطالب  البرمجة مفاهٌم تطوٌر -أ 

 .التحكم هٌاكل و والمتغٌرات الدوال فهم على تركٌزال معالبرمجٌة الجدٌدة 
 .وتطوٌر المهارات البرمجٌة وتنمٌة التفكٌر البرمجً لدى الطالب  البرمجة مبادئ تطوٌر              - 
تعلٌم الطالب على كٌفٌة استخدام الدوال المكتبٌة المختلفة وتضمٌنها فً برامجه وتعلٌمه على استخدام               -

 .لهٌاكل المختلفة ا

 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
 اكتضبة يب تى تىضُسه يٍ انًفشداد فٍ زمم "انًىاضُغ انًطهىة ثسثهب و شًىنهب " -

 ++cثهغخ انجشيدخ يهبساد انجشيدخ  وتطىَش اكتضبة -

 .سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات وكتابة البرمجة علً قادر الطالب أن من التأكد -

 يٍ خالل ثسىث انتخشج  بالواقع البرمجٌة المسائل ربط -

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 انتذسَت انصُفٍ– 1ة

 ثسىث تخشج  – 2ة

 تمبسَش ػهًُخ  – 3ة

     -4ة

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 لشاءاد ، تؼهى راتٍ ، زهمبد َمبط.  -

 األَشطخ فٍ لبػخ انذسس . انتذسَجبد و -

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب .  -

 ػمذ زهمبد ثسثُخ َتى يٍ خالنهب ششذ وتسهُم انشفشاد انجشيدُخ -

 

 

 طشائك انتمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس.

 تمذَى األَشطخ 

 . آَُخو ئُخوَهب اختجبساد فصهُخ

 

 
 كُشيهبساد انتف -ج

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

 زهىل نهًشبكم انجشيدُخ. 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 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 انشخصٍ (. -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 .16

 انضبػبد األصجىع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىزذح / انًضبق أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

 األول
4 

 تؼشَف انذوال  الدوال
َظشٌ + 

 ػًهٍ
بيخ أصئهخ ػ

 ويُبلشخ

 انثبٍَ
4 

 الدوال
تؼشَف يؼبيالد انذوال 

 انمُى انتٍ تشخؼهب انذوال
َظشٌ + 

 ػًهٍ

اصئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتسبٌ اٍَ

 انثبنج
المصفوفات ذات البعد  4

 الواحد
تؼشَفهب وإػطبء لُى 

 اثتذائُخ نؼُبصشهب
َظشٌ + 

 ػًهٍ
أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ 

 انشاثغ
4 

المصفوفات ذات البعد 
 الواحد

لشاءح وطجبػخ 

انًصفىفخ األزبدَخ 

 وػًهُبتهب

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 ايتسبٌ اٍَ

المصفوفات ذات البعد  4 انخبيش
 الثنائً

تؼشَفهب وإػطبء لُى 

 اثتذائُخ نؼُبصشهب
َظشٌ + 

 ػًهٍ
أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 انضبدس
المصفوفات ذات البعد  4

 الثنائً

لشاءح وطجبػخ 

انًصفىفخ انثُبئُخ 

 وػًهُبتهب

َظشٌ + 

 ػًهٍ

اصئهخ ػبيخ و 

أو  يُبلشخ

 ايتسبٌ آٍَ

 انضبثغ
4 

 انضالصم انُصُخ
تؼشَفهب ولشاءتهب 

 وطجبػتهب
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 انثبيٍ
4 

 انضالصم انُصُخ
كُفُخ انتؼبيم يغ 

انضالصم انُصُخ 

 كًصفىفخ يٍ األزشف

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 انتبصغ
4 

 انضالصم انُصُخ
اصتؼًبل انذوال كُفُخ 

انخبصخ ثبنضالصم 

 انُصُخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 انؼبشش
4 

 انضالصم انُصُخ
تؼشَف انذوال انًكتجُخ 

 stdlibانخبصخ ة 
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 ايتسبٌ شهشٌ

 انسبدٌ ػشش 
4 

Structure 
 structureتؼشَف ال 

 وانصُغخ انؼبيخ نه

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 انثبٍَ ػشش
4 

structure 
 كُفُخ خهك كبئٍ يٍ ال 

structure  ثثالث

 طشق

َظشٌ + 

 ػًهٍ
يُبلشخ و 

 ايتسبٌ اٍَ

 انثبنج ػشش

4 

Structure 
يدًىػخ ثشايح تىضر 

 كُفُخ اصتخذاو ال 
structure 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 انشاثغ ػشش
4 

Structure 
 يصفىفخ يٍ ال

structure 
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 انخبيش ػشش
4 

Structure 
يدًىػخ ثشايح تىضر 

كُفُخ اصتخذاو يصفىفخ 

 structure  ال 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 يُبلشخ 



 انجُُخ انتستُخ  .11

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األصبصُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 c++.2002. تعلم البرمجة باستخدام لغة 1

 c++.1221. المرجع االساس فً برمجة 2

تشًم ػهً صجُم انًثبل يتطهجبد خبصخ ) و

وسط انؼًم وانذوسَبد وانجشيدُبد 

 وانًىالغ االنكتشوَُخ (

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

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً صجُم 

انًثبل يسبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 انًهٍُ وانذساصبد انًُذاَُخ ( 
 .يع حبوث التخرجومشار  التدريب العملي

 

 انمجىل  .12

 121ذ انًتطهجبد انضبثمخ

 16 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 46 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 


