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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 فادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االست

 

 يؼٓذ االداسح انزمُٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى رمُٛبد اَظًخ انسبعٕة / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 رمُٛبد اَظًخ انسبعٕةثشَبيح 

 (دثهٕو فُٙ )رمُٙ اعى انؾٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 انغُٕ٘

 ثشَبيح يمشس انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

   / انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 23/11/2012 ربسٚخ إػذاد انٕفف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9
 

دح ٕٚفف يخشخبد انزؼهٛى انًزٕلؼخ  يٍ انطبنت رسمٛمٓب يجشُْب يب ارا كبٌ لذ زمك االعزفب .1

 انمقٕٖ يٍ انفشؿ انًزبزخ.
 ٕٚضر نكم يمشس دساعٙ فٙ انجشَبيح ٔ يب ٚسممّ يٍ يٓبساد يؼشفٛخ ٔ يٓبسارٛخ ٔ ٔخذاَٛخ. .2

 ٚسذد انًخشخبد انًزٕلؼخ ٔ يذٖ يالئًزٓب نسمم انؼًم. .3
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 ٚؼشف انطبنت يبْٛخ رمُٛبد اَظًخ انسبعٕة       -1أ

 ٚفغش انطبنت يٕاضٛغ راد ػاللخ ثبَظًخ انسبعٕة -2أ

 ٚؼهم انطبنت االعجبة انًؤثشح فٙ دساعخ انسبعٕة -3أ
 ٚكًم انطبنت يُبلؾزّ يغ االعزبر فٙ يدبل اَظًخ انسبعٕة ٔانسبعجبد -4أ
 ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك -5أ
 انطبنت ثٍٛ انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ زٕل اَظًخ انسبعٕة ٔانسبعجبد ٚشثظ -6أ

 جشَبيح نخبفخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ٚغزخذو انسبعجخ فٙ دساعزّ الخزقبفّ ثؾكم خٛذ– 1ة 

 ٚهخـ يسبضشارّ اػزًبدا ػهٗ يقبدس اخشٖ – 2ة 

 ةٚدًغ ػُٛبد ٔ ًَبرج الدٔاد فٙ يدبل اَظًخ انسبعٕ - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًُبلؾخ ، انسٕاس ، ٔعبئم اٚضبذ انكزشَٔٛخ ، اعزخذاو انغجٕسح

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔ انزسشٚشٚخ

 

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

 اٌ ٚقغٙ انطبنت انٗ ؽشذ االعزبر -1ج         

 بر ألًْٛخ اَظًخ انسبعٕة فٙ ػبنى االػًبلاٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االعز-2ج

 اٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ رؼهى انسبعت االنكزشَٔٙ فٙ دساعخ اَطًخ انسبعٕة -3ج

 اٌ ٚسظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انقف نزهمٙ انًؼهٕيبد ٔاعزمجبنٓب ثٕضٕذ -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًسبكبح، نؼت االدٔاس ، انًُبلؾبد

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 االعزجبَخ ، االعزمقبء ، االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔانزسشٚشٚخ
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 .انؾخقٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 اٌ ٚدٛت انطبنت ػهٗ االعئهخ انًزؼهمخ ثًدبل اخزقبفّ -1د

 ظًخ انسبعٕةاٌ ٚؼذ رمبسٚش فٙ يدبل اَ -2د

 ُٚبلؼ فٙ يٕاضٛغ رطٕٚش يدبل اخزقبفّ -3د

 ٚمبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕالغ انًؼذ نهزطجٛك -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 انُذٔاد ، االعزجبَخ ، يسبٔس َمبػ ، انزذسٚت انقٛفٙ

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 خالل ثؼض فمشارٓب االعزجبَخ ، اعزخذاو اعزًبسح انزذسٚت انقٛفٙ يٍ

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشزهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 C++ 2 3انجشيدخ ثهغخ   انًشزهخ االٔنٗ

 - 3 خٕاسصيٛبد  انًشزهخ االٔنٗ

 3 2 يؼًبسٚخ انسبعٕة  انًشزهخ االٔنٗ

 3 2 فٛبَخ انسبعٕة  شزهخ االٔنٗانً

 3 2 رطجٛمبد خبْضح  انًشزهخ االٔنٗ
 - 4 سٚبضٛبد ٔانزسهٛم انؼذد٘  انًشزهخ االٔنٗ

 - 3 االزقبء  انًشزهخ االٔنٗ

 - 2 زمٕق ٔ دًٚمشاطٛخ  انًشزهخ االٔنٗ
 
 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انؾخقٙ .12

 ٔسػ ػًم ، َذٔاد ، رخقٛـ يخزجشاد ، صٚبساد يٛذاَٛخ

 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 انمجٕل انًشكض٘ )انًؼذل(

 

 
 
 
 
 
 

 أْى يقبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14

 انكزت ، انٕثبئك ، االَزشَذ
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 هخطط ههاراث الونهح

 هح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرنا

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

بقابلُت التىظُف  الوتعلقت

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ ++Cانجشيدخ ثهغخ   االول / 2112

                 اساسٍ خٕاسصيٛبد 

                 اساسٍ يؼًبسٚخ انسبعٕة  االول / 2112

                    اساسٍ ٕةفٛبَخ انسبع 

                 اساسٍ رطجٛمبد خبْضح  االول / 2112

سٚبضٛبد ٔانزسهٛم  

 انؼذد٘

                 اساسٍ

                 اساسٍ االزقبء  االول / 2112

                 اساسٍ زمٕق ٔ دًٚمشاطٛخ 

 هخطط ههاراث الونهح
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 رخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَ

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 ُوُت والق
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ ْٛبكم ثٛبَبد  الثانٍ / 2112

                 اساسٍ لٕاػذ ثٛبَبد 

                 اساسٍ أَظًخ رؾغٛم  الثانٍ / 2112

                    اساسٍ رسهٛم َظى 

                 اساسٍ فٛدٕال ثٛغك  الثانٍ / 2112

                 اساسٍ ؽجكبد 

                 اساسٍ تصوُن الوىاقع االلكترونُت  الثانٍ / 2112

                 اساسٍ يؾشٔع 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 انزمُٙ اإلداسحيؼٓذ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

   انسبعٕة أَظًخلغى رمُٛبد   / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 ْٛبكم ثٛبَبد اعى / سيض انًمشس .3

 ػًهٙ ( –) َظش٘  أعجٕػٙ أؽكبل انسضٕس انًزبزخ .4

 عُٕ٘ انفقم / انغُخ .5

 ػًهٙ ( 3 -َظش٘   2عبػبد ) 5 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

  خ إػذاد ْزا انٕفف ربسٚ .7

تعريف الطالب بمعنى الهيكل البياني وأنواع الهياكل البيانية وأهميتها :  أهذاف الوقرر -8
و خصائصها وتطبيقاتها المتوفرة مع بيان مميزات البرمجة المهيكلة و كفاءتها 

Cتستخدم لغة  -مالحظة:مقارنة مع البرمجة التقليدية، 
تعامل مع في األيعازات البرمجية وال ++

 الممفات
 
  

 
 
 

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 

 مج.البرنا



  
 8الصفحت 

 
  

 
 

 

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ .11

  انًؼشفٛخ  األْذاف -أ
 .  ٚؼشف انطبنت يبْٛخ ْٛبكم انجٛبَبد ٔإَٔاػٓب ٔكٛفٛخ اعزخذايٓب -1أ

 يٕاضٛغ راد ػاللخ ْٛبكم انجٛبَبد .انطبنت  ٚفغش  -2أ

 .انسبعٕة أَظًخ ٛبكم انجٛبَبد ٔاسرجبطٓب فٙ انًؤثشح فٙ دساعخ ْ األعجبةٚؼهم انطبنت  -3أ
  فٙ يدبل ْٛبكم انجٛبَبد . األعزبر ٚكًم انطبنت يُبلؾزّ يغ -4أ
 انجشايح نٓزِ انخٕاسصيٛبد . رطجٛكٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ انخٕاسصيٛخ انًغزخذيخ ٔ -5أ

 ْٛبكم انجٛبَبد .ٚشثظ انطبنت ثٍٛ انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ زٕل  -6أ
  
 ًمشس .نخبفخ ثبنا ٛخانًٓبساراألْذاف  – ة

 ٚغزخذو انسبعجخ فٙ دساعزّ الخزقبفّ ثؾكم خٛذ– 1ة 

 ٚهخـ يسبضشارّ اػزًبدا ػهٗ يقبدس اخشٖ – 2ة 

 . ٚقًى ثشايح نهخٕاسصيٛبد انًغزخذيخ نٓزِ انًبدح  – 3ة 

  
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . -ج

 العزبراٌ ٚقغٙ انطبنت انٗ ؽشذ ا -1ج         

 اٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االعزبر ألًْٛخ انًبدح فٙ يدبل انسبعٕة-2ج

 اٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ رؼهى ْزِ انًبدح فٙ دساعخ اَظًخ انسبعٕة -3ج

 . اٌ ٚسظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انقف نزهمٙ انًؼهٕيبد ٔاعزمجبنٓب ثٕضٕذ -4ج    
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ٔانؼًهٛخ انًسبضشاد انُظشٚخ

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ ٔانُظشٚخ 

 

 
 .انؾخقٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 اٌ ٚدٛت انطبنت ػهٗ االعئهخ انًزؼهمخ ثًدبل اخزقبفّ . -1د

 . دح ْٛبكم انجٛبَبدباٌ ٚؼذ رمبسٚش فٙ يدبل يفشداد ي -2د

 ُٚبلؼ فٙ يٕاضٛغ رطٕٚش يدبل اخزقبفّ . -3د

 . ٚمبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕالغ انًؼذ نهزطجٛك -4د   
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 ثُٛخ انًمشس .11
 

اعى انٕزذح / أٔ  يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ الساعاث األعجٕع

 انًٕضٕع
طشٚمخ  طشٚمخ انزؼهٛى

 انزمٛٛى

 basic concept of data 5 األٔل

structures  
data structure types 

data structures selecting 

definition of 

data 

structures 
 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 انثبَٙ

 ٔانثبنث
5  Integer. 

 Real . 

 Characters . 

 Strings . 

 Pointers 

 Logical Data 

 

Primitive 

data 

structures 

representatio

n 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 

 

 

 

 انشاثغ

 ٔانخبيظ
5  Arrays. 

 Array represent. 

 represent One 

dimensional array 

in memory 

 represent two 

dimensional array 

in memory. 

 Rows method. 

 Column method. 

 

Compound 

Data 

Structures 

ضشاد انًسب

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 . Pointer definitions 5 انغبدط

 Memory/ allocate 

memory to pointer 

and editing 

 Pointers 

advantages and 

characteristic. 

 Pointers and array/ 

arrays of pointers 

and pointer to array 

Pointers. 

 
انًسبضشاد 

ٚخ انُظش

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 . Pointer definitions 5 انغبثغ

 Memory/ allocate 

memory to pointer 

and editing 

Pointers. 

 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 خٔانؼًهٛ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ



  
 11الصفحت 

 
  

 

 

 

 Pointers 

advantages and 

characteristic. 

 Pointers and array/ 

arrays of pointers 

and pointer to 

array 

انثبيٍ 

 ٔانزبعغ
5  Linked list 

definitions  

 Linked list types, 

and represent 

ways. 

 Simple list/ reading 

items – print list- 

insert item in 

(front, determine 

locations, back) of 

list 

Linked list: 

 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

خزجبساد اال

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انؼبؽش 

ٔانسبد٘ 

 ػؾش

5 1. Binary list/reading 

items- print list 

2. Circle list/ reading 

items- print list 

Linked list: 

 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انثبَٙ ػؾش 

ٔانثبنث 

 ػؾش

5 Array representation of 

stack 
linked stack. 

Stack operations 

algorithms, Stack 

application 

 

Stack. 

 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انشاثغ ػؾش 

ٔانخبيظ 

 ػؾش

5 Represent queue using 

matrix 

linked queue 

queue applications 

circle queue 
 

Queue  

 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 انؼًهٛخٔ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انغبدط 

ػؾش 

ٔانغبثغ 

 ػؾش

5 graphs. 
graphs types 
 graphs representation. 

non-linear 

data 

structures  
 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 
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