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 -                               أهذاف انًمشس-9
ن متغٌرات بطرٌمة تمود الى الحل على شكل حل المشكلة بوصفها بمجموعة من العاللات بٌ  -

 مجموعة من الدوال أو مجموعة من الحمائك

 يُبصجخ نجشيدخ انًفبهُى اكثش يٍ ثشيدخ انًؼبدالد -
 تضتخذو فً يدبل انزكبء االططُبػً. -
 تخهض انًجشيح يٍ ػتء تحذَذ انؼًهُبد واإلخشاءاد انىاخت اتجبػهب نهمُبو ثًهًخ يؼُُخ. -

 
 

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

وهً برمجة ال تتبع نظام او ترتٌب معٌن اي ان نظام الكمبٌوتر هو الذي ٌحدد خط سٌر تنفٌذ خوارزمٌة 

ظٌفٌة حٌث تكون خوارزمٌة البرمجة المؤدٌة الى النتٌجة المطلوبة على عكس لغات االوامر واللغات الو

 البرنامج موضحه بادق تفاصٌلها اي انها تعتمد على منطك الحاسبه ال على مٌكانٌكٌتها .



 ى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُىيخشخبد انتؼه .9

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

 انًُطمُخثهغخ انجشيدخ اكتضبة يهبساد انجشيدخ  -

 .سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات وكتابت البرمجة علً لادر الطالب ان من التأكد -

 يٍ خالل ثحىث انتخشج  بالوالع البرمجٌة المسائل طرب -

 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 .  -

 نطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب . إسشبد ا -

 ػمذ حهمبد ثحثُخ َتى يٍ خالنهب ششذ وتحهُم انشفشاد انجشيدُخ -

 

 

 طشائك انتمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس.

 تمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اختجبساد فظهُخ

 

 
 يهبساد انتفكُش -ج

 . الممرر الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب لدرة تطوٌر  -1ج

 حهىل نهًشبكم انجشيدُخ. إلَدبدانتفكُش انًُطمٍ وانجشيدٍ  -2ج

 والمنالشة. الحوار على الطالب لدرة تطوٌر  -3ج

   -4ج

 

 



 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 الولت 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 لاعة فً الفاعلة المشاركة. 

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

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

 التمنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب لدرة تنمٌة  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب لدرة تنمٌة  -2د

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

 .والمنالشة الحوار على الطالب لدرة تطوٌر    -4د



 انجُُخ انتحتُخ  .11

 ثُُخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجىع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىحذح / انًضبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

 5 االول
 عن عامة مفاهٌم

 البرمجة
يذخم انً انجشيدخ 

 انًهُكهخ
َظشٌ + 

 ػًهٍ
اصئهخ ػبيخ 

 شخويُبل

 للبرنامج العام الهٌكل 5 انثبٍَ
يذخم انً انجشيدخ 

 انًهُكهخ
َظشٌ + 

 ػًهٍ

اصئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتحبٌ اٍَ

 5 انثبنج
الثوابت  أنواع

 تؼشَف انًتغُشاد .والمتغٌرات
َظشٌ + 

 ػًهٍ
ػبيخ  أصئهخ

 ويُبلشخ 

 5 انشاثغ
الثوابت  أنواع

 والمتغٌرات
 تؼشَف انًتغُشاد

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 حبٌ اٍَايت

 5 انخبيش
انؼًهُبد انحضبثُخ 

 وانًُطمُخ
 انًؼبيالد انشَبضُخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ

أصئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتحبٌ اٍَ

 5 انضبدس
انؼًهُبد انحضبثُخ 

 وانًُطمُخ
 انًؼبيالد انًُطمُخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ
اصئهخ ػبيخ و 

 يُبلشخ

  تكىٍَ ػالله ػبئهُخ  انؼاللبد انؼبئهُخ 5 انضبثغ
َظشٌ + 

 ًهٍػ
 اصئهخ ػبيخ

 5 انثبيٍ
يخشخبد انؼاللبد 

  انؼبئهُخ
انتُفُز واَدبد 

 االصتُتبخبد
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

  انؼاللبد انشَبضُخ 5 انتبصغ
تكىٍَ ػاللبد 

 سَبضُه
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 5 انؼبشش
يخشخبد انؼاللبد 

  انشَبضُخ
انتُفُز واَدبد 

  االصتُتبخبد
َظشٌ + 

 ػًهٍ
ايتحبٌ 

 شهشٌ

 5 انحبدٌ ػشش 
اسئلة منوعه على 

 العاللات 
 حلمة نماشٌة

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 5 انثبٍَ ػشش
الهٌكل العام لبناء 

 الموائم 
 مدخل الى الموائم

َظشٌ + 

 ػًهٍ
يُبلشخ و 

 ايتحبٌ اٍَ

 5 انثبنج ػشش
عملٌات االضافه فً 

 الموائم
اسئلة على عملٌة 

 االضافه
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 صئهخ ػبيخا

 5 انشاثغ ػشش
عملٌات الحذف فً 

 الموائم 
اصئهه ػهً ػًهُه 

 انحزف
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 5 انخبيش ػشش
اسئلة منوعه على 

 الموائم
 حهمخ َمبشُخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 يُبلشخ 



 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األصبصُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

1-. C++: How To Program, Deitel and Deitel, 4th edition, Pren 
ce Hall, 2002. 

2-Programming in C, Stephen Kochan, 3rd edi on, Sams, 2004 
3. The C Programming Language, Brian W. Kernighan and 

Dennis M. Ritchie, 2nd edition, Prentice Hall, 
1988. 

4. C Programming: A Complete Guide to Mastering the C 
Language, Augie Hansen and August Hansen, 

Addison-Wesley, 1989. 

يتطهجبد خبطخ ) وتشًم ػهً صجُم انًثبل 

وسط انؼًم وانذوسَبد وانجشيدُبد 

 وانًىالغ االنكتشوَُخ (

 املواقع االلكرتونية الرصينة.
 الرباجمبات

ػهً صجُم  انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 انًهٍُ وانذساصبد انًُذاَُخ ( 
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي

 

 انمجىل  .12

 ال تىخذ انًتطهجبد انضبثمخ

 11 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 41 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 



 


