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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.

 وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ًقزراخ انيخزخ .10



 

  هذاف انًؼزيُح األ -أ
 .اػذاد هُكهُح انثزايح. اكساب انطانة انقذرج ػهً 1

 .++Cكراتح انثزايح تهغح رج ػهً . اكساب انطانة انقذ2

 .ػهً ذحىَم االيكار انً تزايح .اكساب انطانة انقذرج3

  ًقزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 انرفكُز. اكساب انطانة انقذرج ػهً 1

 .يكار يٍ انثزايحذىظُف اال. اكساب انطانة انقذرج ػهً 2

   وذطثُقه انثزنايحج ذنفُذ ساب انطانة يهار. اك3

 طزائق انرؼهُى وانرؼهى      

 طزَقح انًحاضزج -1
 االيثهح انؼًهُح وذطثُقها ػهً انؼناوَن انًهًح -2
 انؼصف انذهنٍ -3
 انًناقشح وانحىار واالقناع -4

 طزائق انرقُُى      

 االخرثاراخ انرحزَزَح -1
 االخرثاراخ انشفىَح -2
 انًشاركح تانًحاضزج -3
 نرقارَز انؼهًُحا -4
 األهذاف انىخذانُح وانقًُُح  -ج

 انثزيدحاػذاد يرخصص يٍ  -1ج

 ذؼهى يهارج انرأنُف وانًناقشح -2ج

  ذقثم انحقائق تؼذ االقرناع -3ج

  
 طزائق انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضزج  -1
 انؼصف انذهنٍ -2
 انثزايح انؼًهُح -3
 طزائق انرقُُى    

 االخرثاراخ انرحزَزَح وانشفىَح وانؼًهُح

 انًنقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 انقاتهُح ػهً ذؼهى انًىاضُغ انًؼقذج -1د

 انقاتهُح ػهً ذىظُف انًهارج انًكرسثح نفهى انًهاراخ انًرؼهقح -2د

     االػرًاد ػهً تحث انرخزج يٍ اػذاد انظًح يرقذيح -3د



 انثنُح انرحرُح  .12

  ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

 تنُح انًقزر .11

يخزخاخ  انساػاخ األسثىع

انرؼهى 

 انًطهىتح

 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى اسى انىحذج / أو انًىضىع

1 3+2 

طانة قادر  

كراتح ػهً  

انثزايح و 

ذحىَم 

االيكار انً 

تزايح ين 

خالل نغح 

انثزيدح 

C++   

. 

Introduction of  programming 

language 
 انُىيٍ وانشهزٌاالخرثار  انًحاضزج

2 3+2 Variables and their declarations االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

3 3+2 Input & Output operator االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

4 3+2 Fundamental types االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

5 3+2 Keywords and comparison 

operators 
 االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج

6 3+2 Selection 

The if statement 
 االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج

7 3+2 The if .. else statement انًحاضزج  

8 3+2 Nested selection statement االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

9 3+2 The switch statement االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

10 3+2 The conditional expression 

operators  
 االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج

11 3+2 Iteration 

introduction  
 االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج

12 3+2 The while statement االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

13 3+2 The do..while statement االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

14 3+2 The for statement  االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

15 3+2 The for statement االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

16 
 

عطلـــــــــــــــــــــة نصـــــــــــــــــــــف 
   السنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

17 3+2 Break, continue and goto االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

18 3+2 Nested loop statement  االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

19 3+2 Functions 

introduction 
  انًحاضزج

20 3+2 Standard library functions in c++ االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

21 3+2 Function declarations and 

definitions 
 االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج

22 3+2 Passing by reference االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

23 3+2 Arrays 

introduction 
 االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج

24 3+2 Processing arrays االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

25 3+2 2D arrays االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

26 3+2 2D arrays انًحاضزج  

27 3+2 Passing an array to a function االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

28 3+2 The linear search algorithm االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

29 3+2 The bubble sort algorithm االخرثار انُىيٍ وانشهزٌ انًحاضزج 

30 3+2 Questions انًحاضزج  



 ++Programming with C )انًصادر(  ـ انًزاخغ انزئُسُح 2
Schaums series 

 اـ انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً تها                

 ++Programming with C ( انًدالخ انؼهًُح , انرقارَز ,.... ) 

Schaums series - 

ب ـ انًزاخغ االنكرزونُح, يىاقغ االنرزنُد 

.... - 

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

  

 

 
 

 


