
  
 1الصفحة 

 
  

 وصف المقرر

 

 

 يؼٓذ االداسح انزقُٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 قغى رقُٛبد اَظًخ انحبعٕة / انًشكض ؼهًٙ انقغى ان .2

 انخٕاسصيٛبد اعى / سيض انًقشس .3

 دثهٕو فُٙ )رقُٙ( أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 انغُٕ٘ انفصم / انغُخ .5

 ثشَبيح يقشس )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 23/11/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8
دخ ٔإَاػٓب ٔانخٕاسصيٛبد ٔإَاػٓبٔٔصف انجشَبيح ٔانٓٛكهٛخ انؼبيخ نهجشَبيح رؼشٚف انطبنت ثهغبد انجشي

نهجشَبيح ٔانذٔال  codeٔاقغبيّ ٔإَاع انجٛبَبد انًغزخذيخ فٙ ْزِ انهغخ ٔكزبثخ انشفشح انجشيدٛخ انـ 

 ٔاالخشاءاد ٔيهفبد انجٛبَبد ٔاعزخذاو ايكبَٛخ انشعى فٛٓب.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 ؛البرنامج.

 ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى شسًقبد انيخشخ .11
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 ٚؼشف انطبنت يبْٛخ انخٕاسصيٛبد-1أ
 ٚفغش انطبنت يخشخبد كم ثشَبيح -2أ

 ٚؼهم انطبنت اًْٛخ ثشايح انحبعٕة -3أ
 ٚكًم انطبنت يُبقشزّ يغ االعزبر فٙ نغخ انجشيدخ انًؼُٛخ-4أ
 ٚقبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛق -3أ

 ٚشثظ انطبنت انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ حٕل كٛفٛخ كزبثخ انخٕاسصيٛبد  -6أ

  ًقشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚغزخذو انحبعجخ فٙ دساعزّ انخٕاسصيٛبد ثشكم خٛذ– 1ة

 ٚهخص يحبضشارّ اػزًبدا ػهٗ يصبدس اخشٖ – 2ة

 ٚدًغ ايثهخ  ٔاعئهخ ػهٗ  انخٕاسصيٛبد – 3ة
 ٚحغت خٕدح كم ثشَبيح يٍ َبحٛخ ٔقذ انزُفٛز    -4ة
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًُبقشخ، انحٕاس ، ٔعبئم اٚضبذ انكزشَٔٛخ، اعزخذاو انغجٕسح

 

 
 طشائق انزقٛٛى      

 

 االخزجبساد انشفٓٛخ ٔ انزحشٚشٚخ

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 االعزبر اٌ ٚصغٙ انطبنت انٗ ششذ -1ج         

 اٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االعزبر ألًْٛخ ثشايح انحبعٕة فٙ ػبنى االػًبل-2ج

 اٌ ٚقذس انطبنت اًْٛخ رؼهى ثشايح انحبعٕة فٙ دساعخ اَطًخ انحبعٕة -3ج

  اٌ ٚحظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انصف نزهقٙ انًؼهٕيبد ٔاعزقجبنٓب ثٕضٕذ -4ج 

  
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ح ، نؼت االدٔاس ، انًُبقشبدانًحبكب

 

 
 طشائق انزقٛٛى    

 االعزقصبء، االخزجبساد انشفٓٛخ ٔ انزحشٚشٚخ
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 انًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 اٌ ٚدٛت انطبنت ػهٗ االعئهخ انًزؼهقخ ثًدبل اخزصبصّ -1د

 ٌ ٚؼذ رقبسٚش فٙ يدبل اَظًخ انحبعٕةا -2د

 ُٚبقش فٙ يٕاضٛغ رطٕٚش يدبل اخزصبصّ -3د

   ٚقبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕاقغ انًؼذ نهزطجٛق -4د 
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 ثُٛخ انًقشس .11

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

اٌ ٚزؼهى ربسٚخ رطٕس  3 االٔل

 نغبد انجشيدخ

مبادئ أولية عن البرمجة/تعريف 
البرنامج/لغات البرمجة/)لغات البرمجة العليا 

High level language ولغات
 low levelالبرمجة الدنيا 

language)- تعريف برنامج المستخدم
(User program)- البرامج التطبيقية
(Application programs)-

 Operatingبرامجيات المنظومة )

system) 

االخزجبس  انحٕاس

 انشفٓٙ

رؼهى يجبدئ   3 انثبَٙ

 انخٕاسصيٛبد

 :Problem Solvingحل المشكلة  
فهم المشكلة/ تقسيم المشكلة / عملية حل  

 المشاكل 

انحٕاس ٔ 

اعزخذاو 

 االعئهخ

االخزجبس 

 انزحشٚش٘

رؼهى سيٕص انهغخ ٔ  3 انثبنث

االعًبء انزؼشٚفٛخ ٔ 

انًبد انًحدٕصح ٔ 

اثذ ٔ رًثٛم رًثٛم انثٕ

 انًزغٛشاد 

أنواع البيانات والمتغيرات المستخدمة في 
لغات البرمجة وتعريفها في البرنامج /الثوابت 

 Constantsوالمتغيرات

&variable الحرفية/String  والرقمية
Numeric 

انحٕاس ٔ 

اعزخذاو 

 االعئهخ

االخزجبس 

 انزحشٚش٘

-(Flow chartالمخططات االنسيابية )  3 انشاثغ
األشكال -فوائد المخططات االنسيابية

المستخدمة في رسم المخططات االنسيابية, 
المخططات -أنواع المخططات االنسيابية

 Simple flowاالنسيابية البسيطة )

chart) 

  

المخططات االنسيابية المتفرعة   3 انخبيظ
(Branched flow chart)-

المخططات االنسيابية ذات الحلقات 
((Loop flow chart  

  

/تعريف Algorithmsالخوارزميات   3 انغبدط
الخوارزمية/ تصميم 

(, Algorithm designالخوارزمية)
أنواع الخوارزميات المتسلسلة 

(Sequential والشرطية )
(Conditional والمتكررة, )
(Repetition) 

  

مراحل تطور –صفات البرنامج الجيد   3 انغبثغ
 program developmentالبرنامج)

stages) 

  

كتابة البرنامج, التنفيذ وإيجاد األخطاء   3 انثبيٍ
(Implemention & debugge) 

  

 Types ofأنواع األخطاء البرمجية )  3 انزبعغ

errors األخطاء اإلمالئية و القواعدية/)
(Syntax errors األخطاء التنفيذية/)
(Run time errors األخطاء/)

 (Semantic errorsالمعنوية )

  

انؼشش 

ٔانحبد٘ 

 ػشش

,التوثيق والصيانة Testingاالختبار   3
Documentation 

&maintenance 

  

  -Topالتصميم من األعلى إلى األدنى )  3 انثبَٙ ػشش
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down design) 

-Bottomالتصميم من األدنى إلى األعلى   3 انثبنث ػشش

up design 
  

امج(داخل الحاسوب دورة حياة العملية )البرن  3 انشاثغ ػشش
(Process life cycle أوال/االستعداد )
(Ready(ثانيا/االنتظار/)waiting ثالثا)

(رابعا Runningالتنفيذ )
 Complete)االنتهاء)

  

انخبيظ 

 ػشش
   Subroutinesالروتينات الفرعية   3

انغبدط 

 ػشش
   Subprogramsالبرامج الفرعية   3

برمجة المهيكلة  /التراكيب مقدمة ألسلوب ال  3 انغبثغ ػشش
 المستخدمة في البرمجة المهيكلة 

  

/  تركيب  Sequenceتراكيب السلسلة   3 انثبيٍ ػشش
  IF-THEN -elseاالختيار

  

انزبعغ ػشش 

 ٔ انؼششٌٔ
   Do-Whileتركيب التكرار  3

انحبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
( Sort/الفرز)تعمليات معالجة البيانا  3

الترتيب /فوائد عملية الفرز /
الترتيب  External sort)/الخارجي)
 (Internal sortالداخلي)

  

انثبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
 Sortingخوارزميات الفرز  3

algorithms أوال/طريقة
 (Selection methodاالختيار)

  

انثبنث 

 ٔانؼششٌٔ
   (Bubble sortثانيا/فرز الفقاعة)  3

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
لمتسلسل خوارزميات البحث / البحث ا  3

(Sequential search البحث )
 (Binary searchالثنائي)

  

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
خوارزميات معالجة   3

 Algorithms Fileالملفات

processing(تعريف الملف/Files)-
أنواع  -(Fieldالحقل )-(Recordالقيد)

الملفات أوال/ الملفات التسلسلية 
Sequential files ثانيا /الملفات/

 Random filesة العشوائي

  

انغبدط 

ٔانؼششٌٔ 

ٔانغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ

تصميم الوحدات البرمجية   3
Modularization- أهم الصفات التي

تمتاز بها الوحدات/مكونات الوحدات 
 البرمجية

  

انثبيٍ 

ٔانؼششٌٔ 

 انٗ انثالثٌٕ

األسلوب المتبع في بناء هرمية الوحدات   3
ر )أوال /طريقة المجرى الرئيسي/والمسا

 الطبقات(–الفرعي ثانيا / طريقة هرمية 

  

أسس تقسيم البرنامج إلى وحدات /الفوائد    
الناجمة عن استخدام أسلوب تصميم 

 الوحدات /حجم الوحدة البرمجية

  

مدخل إلى أسلوب البرمجة الكائنية    
 Object – orientedالموجهة)

programming فوائد استخدام هذا/)
 الحديثة األسلوب في البرمجة

  

  مفاهيم وأساسيات في أسلوب البرمجة    
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

  ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

  )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ 2

  اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب               

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزقبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕاقغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ  .13

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكائنية الموجهة تعاريف / الصنف 
(Class( الكائن/)Object الوراثة/)
(inheritance) 


