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 انثكانىشَىظ انثصايج انتٍ َرخم فُها .4
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 انسُح انرشاسُح انثاَُح/انفصم االول  انفصم / انسُح .6

 60 )انكهٍ(ػرذ انساػاخ انرشاسُح  .7

  تاشَخ إػراذ هسا انىصف  .8

 -                               أهراف انًمصش-9
وتطثُمهيا انؼًهيٍ. يؼصفيح و أهًُيح هُاكيم انثُاَياخ  يمريح نهًىاضُغ انصئُسيُح نهُاكيم انثُاَياخ انتيٍ تصكيط ػهيً

وَسيتدرو هيسا  ذشاسح انًصفىفاخ، انطىاتُص، انمىائى انًصتثطح، انتطثُماخ وغُصها، وتطثُؼح انحال َحتىٌ ػهً

إلخيصا  اانية تًهياشاخ تصيجُيح يدتهفيح انًميصش  نغح ػانُح انًستىي فٍ تطثُك انًمصش كًا وَهرف هساانًمصش 

 .يثترئ تؤههه نهؼًم فٍ سىق انؼًم كًثصيج

 هشاخؼت أداء هؤصضبث التؼلٍن الؼبلً ))هشاخؼت البشًبهح األكبدٌوً((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 

 جاخ انتؼهى واصائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُىيدص .9

 انًؼصفح وانفهى  -أ
 اكتساب يا تى تىضُحه يٍ انًفصذاخ فٍ حمم "انًىاضُغ انًطهىب تحثها و شًىنها " -

 تهغح انثصيجح اكتساب يهاشاخ انثصيجح  -

 .سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات ةوكتاب البرمجة علً قادر الطالب ان من التأكد -
 يٍ خالل تحىث انتدص   بالواقع البرمجٌة المسائل بطر -

 انًهاشاخ انداصح تانًىضىع   -ب 

 تماشَص ػهًُح – 1ب

 تحىث تدص   – 2ب

 اصائك انتؼهُى وانتؼهى      

 لصاءاخ ، تؼهى زاتٍ ، حهماخ َماش.  -

 انترشَثاخ واألَشطح فٍ لاػح انرشظ .  -

 لغ االنكتصوَُح نإلفاذج يُها . انًىاانًصاذش وإششاذ انطالب إنً تؼض  -

 اصائك انتمُُى      

 انًشاشكح فٍ لاػح انرشظ.

 تمرَى األَشطح 

 وأَشطح . ئُحَىيُح وشهصَح وَهااختثاشاخ 
 يهاشاخ انتفكُص - 

 . المقرر الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1 
 َجاذ حهىل نهًشاكم انثصيجُح.انتفكُص انًُطمٍ وانثصيجٍ إل -2 

   والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -3 

 اصائك انتؼهُى وانتؼهى     

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

 لألنشطة والواجبات. الدرجة من نسبة تخصٌص 

 اصائك انتمُُى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس قاعة فً اعلةالف المشاركة. 

 الواجبات. تقدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن الٌومٌة والشهرٌة والنهائٌة االختبارات تعتبر. 

 وانتطىش انشدصٍ (. انًهاشاخ  انؼايح وانًُمىنح ) انًهاشاخ األخصي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف -ذ 

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

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -2ذ

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

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوٌر    -4ذ



 بٌٍت الوقشس. 01

 هخشخبث التؼلن الوطلىبت بثالضبػ األصبىع
اصن الىحذة / الوضبق أو 

 الوىضىع
 طشٌقت التقٍٍن طشٌقت التؼلٍن

 4 االول
وانواعها  مقدمة الى هياكل البيانات

 م وعوامل اختيار الهيكل المناسب
 ًظشي + ػولً مقدمة 

اصئلت ػبهت 

 وهٌبقشت

 4 الثبًً
تمثيل المصفوفة االحاديةة والثناييةة 

 هغ  االهثلت في الذاكرة
 ًظشي + ػولً المصفوفات

اصئلت ػبهت 

وهٌبقشت او 

 اهتحبى اًً

 4 الثبلث
القايمةةةة الخ يةةةة ع انةةةوا  القةةةواي  

 هغ  االهثلت الخ ية
 ًظشي + ػولً القواي  الخ ية

أصئلت ػبهت 

 وهٌبقشت

 4 الشابغ
تمثيل المكدس باستخدا  المصفوفة  
)عمليةةةةةةات المكةةةةةةدس ع ت بيقةةةةةةات 

 هثلتهغ  اال المكدس(
 اهتحبى اًً ًظشي + ػولً المكدس 

 4 الخبهش
تمثيةةةةل المكةةةةدس باسةةةةتخدا  القيةةةةد 
)عمليةةةةةةات المكةةةةةةدس ع ت بيقةةةةةةات 

 هغ  االهثلت المكدس(
 ًظشي + ػولً المكدس 

أصئلت ػبهت 

وهٌبقشت او 

 اهتحبى اًً

 4 الضبدس
تمثيل ال ابور باستخدا  المصةفوفة 
)عمليةةةةةةات ال ةةةةةةابور ع ت بيقةةةةةةات 

 هثلتهغ  اال ال ابور(
 ًظشي + ػولً ال ابور

اصئلت ػبهت و 

 هٌبقشت

 4 الضببغ
تمثيةةةةل ال ةةةةابور باسةةةةتخدا  القيةةةةد 
)عمليةةةةةةات ال ةةةةةةابور ع ت بيقةةةةةةات 

 هغ  االهثلت ال ابور(
 اصئلت ػبهت ًظشي + ػولً ال ابور

 4 الثبهي
ال ابور الةداير  )عمليةات ال ةابور 
الةةةةةةةةداير ع ت بيقةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةابور 

 هغ  االهثلت الداير (

 رال ابو

 ًظشي + ػولً
 الواجبات
 الجماعية

 4 التبصغ
ال ابور المزدوج )عمليات ال ةابور 
المةةةةةةزدوج ع ت بيقةةةةةةات ال ةةةةةةابور 

 هغ  االهثلت الداير (

 ال ابور

 اصئلت ػبهت ًظشي + ػولً

 4 الؼبشش
هحبصي وهضبوئ الخزى التضلضللً 

والخللللللزى الللللللذٌٌبهٍ ً والوقبسًللللللت 

 هغ  االهثلت بٌٍهوب  والوؤششاث 
 اهتحبى شهشي ًظشي + ػولً الموصولة القايمة

 4 الحبدي ػشش
كٍفٍللللت لوثٍللللة القبصوللللت الوىصللللىلت 

الو ىًت)ػقلللذة اوػقلللذلٍي او اكثلللش( 

 هغ  االهثلت وطببػتهب

 اصئلت ػبهت ًظشي + ػولً القايمة الموصولة

 4 الثبًً ػشش

ػولٍبث الحزف هي هقذهت ، وصط ، 

ًهبٌلللت  القبصولللت الوىصلللىلت    للل  

حلللث  لللً القلللىاصن ػلللي ػولٍلللبث الب

 هغ  االهثلت الوىصىلت

 ًظشي + ػولً القايمة الموصولة
هٌبقشت و 

 اهتحبى اًً

 4 الثبلث ػشش

ػولٍبث االضب ت الى هقذهت ، وصلط 

، ًهبٌللت  القبصوللت الوىصللىلت   لل  

ػلللي ػولٍلللبث اللللذهح والف لللة  لللً 

 هغ  االهثلت القىاصن الوىصىلت

 ًظشي + ػولً القايمة الموصولة
 الواجبات

 ماعيةالج

 4 الشابغ ػشش
لؼشٌللف االصللتذػبء الللزالً والت للشاس 

هللللللغ لىضللللللٍو هؼبلدللللللت الللللللذوال 

 ببالصتذػبء  الزالً هغ  االهثلت
 ًظشي + ػولً االستدعاء الذاتي

 الواجبات
 الجماعية

 4 الخبهش ػشش
هتى ًلدأ الى االصتذػبء اللزالً هلغ  

 االهثلت
 هٌبقشت ًظشي + ػولً االستدعاء الذاتي



 

 

 

 تحتُح انثُُح ان .11

 انمصاءاخ انًطهىتح :

  انُصىص األساسُح 
 كتة انًمصش 
      أخصي 

[1] Yedidyah Langsam, Moshe J. Augenstein, 
Aaron M. Tenenbaum ”، DATA STRUCTURES 
USING C AND C++” , NewDelhi,1998 . 
[2 ] Neil Grabam translated by Nadia Y. Yousif & 
Mohamed El-sherbini,” Indtroucation to 
computer science A structured  Approach", 
Basrah University, 1989 . 
[3 ] E.S. Page & L. B. Wilson, “ Information 
Representation and Manipulation in a 
Computer” , Cambridge University 
press,1975 . 

ثاَُح اللساو ػصاو انصفاش " هُاكم انثُاَاخ نطهثح انصفىف ان  [4]

ػهىو انحاسىب" ، انطثؼح انثاَُح ، ذاش انحاير نهُشصوانتىضَغ ، 

 .2001االشذٌ ،  –ػًاٌ 

 

يتطهثاخ خاصح ) وتشًم ػهً سثُم انًثال 

وشش انؼًم وانروشَاخ وانثصيجُاخ وانًىالغ 

 االنكتصوَُح (

 انًىالغ االنكتصوَُح انصصُُح.

 turbo Pascal , Delphiانثصايجثاخ: 

ياخ االجتًاػُح ) وتشًم ػهً سثُم انًثال اندر

يحاضصاخ انضُىف وانترشَة انًهٍُ 

 وانرشاساخ انًُراَُح ( 
 .انترشَة انؼًهٍ ويشاشَغ تحىث انتدص 

 انمثىل  .12

 2، هُاكم يتمطؼح  2انثصيجح انًهُكهح  انًتطهثاخ انساتمح

 10 ألم ػرذ يٍ انطهثح 

 40 أكثص ػرذ يٍ انطهثح 


