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  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
  
  طرائق التقییم    
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 بنیة المقرر -11
ألسبوع

ا
 

 الساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

ظر
الن

ي 
ي 

العمل
 

1  2  2 

  تعریف الطالب
  البرمجة بمبادئ

  الربجمة بلغة  ++c مقدمة 

تشغیل , واجھھة البرنامج (
, البرنامج والخروج منھ 

الحسابات , سطح المكتب  
  )البسیطة و الرسوم البیانیة 

/   الداتا شو/ السبورة 

  جهاز احلاسبة 

األمتحانات 
الیومیة و 

الواجبات البیتیة 
باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة والنھائیة

2 -3 4  4  
 مب���������ادئتعری���������ف الطالب

 الخوارزمیات
 procedural دراسة  

programming principles  
/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
=  

4 -5 4 4 
 مب���������ادئتعری���������ف الطالب

 الخوارزمیات
Algorithms and flowchar
ts, 
properties and design 

/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
=  

6 2 2 
ما تعریف الطالب

 المتغیراتفیلغزةھومفھوم
 البرمجة

C++ Language Basics (Chara
cter 
set,    Identifiers,    keywords

Variables, Constants 

/   الداتا شو/ السبورة 

  = جهاز احلاسبة 

7 -8 4 4 

تعریف الطالب  
 اللغة المعامالتفيمفھوم

C++ operators (Arithmeti
c 
Operators, Assignment 
operators, relational 
operator, comparison and
logical operators, bitwise
logical operators), type 

conversion 

/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
=  

9 -10 4 4  

  تعریف الطالب
 البرمجیة االجمل

Statements, getting starte
d 
with C++, order evaluati
on, 
The “math.h” Library, U
nary 
Minus, Increment and 

/decrement Operators. 

/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 

= 

11 -12 4 4  

تعریف الطالب  
 االختیار جملمفھوم

Selection Statements 
(Selection Statements, Th
e 
Single If Statement 
Structure, The Single If 
Statement Structure 
(Blocks), The If/else 

Statement Structure 

/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 

=  

13 4 4  
 الجملتعریف الطالب  

 المتداخلة

Nested If and If/else 
Statements, else if 

statement 

/   الداتا شو/ السبورة 

  جهاز احلاسبة 

= 

14 2 2 
 الجملتعریف الطالب  

 الشرطیة
Switch          statement,      

    nested 
 

/   الداتا شو/ السبورة 

  جهاز احلاسبة 
=  

15  2  2  
 تعریف الطالب

  جملةالتكرار
  

loop         iteration         Sta
tements 
(while     Repetition     Stru
cture 

  
  

      
 تعریف الطالب

  المتداخلة جملةالتكرار
  

For Statement, More a
bout F 
 

/   شو الداتا/ السبورة 

    جهاز احلاسبة

16  2  2  
تعریف الطالب   العبارات 

  التكراریة
Nested for Loops 

/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
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17  
 التوقفتعریف الطالب   2 2

 واالستمرار 
Break and Continue 

Control  
/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
  

18  
/   الداتا شو/ السبورة   Statements, goto جملة الذھاب تعریفھ 2 2

 جهاز احلاسبة 
  

19  
 مفھومتعریف الطالب  2 2

 الدوال
Functions    الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

20  
 مفھومتعریف الطالب  2 2

 الدوال
actual and formal 

arguments,  
/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
  

21  
تعریف الطالب    2 2

 والمحلیة المتغیراتالعامة
local and global 

variables, 
/   الداتا شو/ السبورة 

 جهاز احلاسبة 
  

22  
/   الداتا شو/ السبورة  recursive functions الدوالتعریف الطالب    2 2

 جهاز احلاسبة 
  

23  
تعریف الطالب    2 2

 المصفوفات
Arrays (Array of One)  الداتا شو/  السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

24  
تعریف الطالب    2 2

 المصفوفات الثنائیة
Tow Dimension   الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

25  
تعریف الطالب   2 2

 االمتسلسلة
string  الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

26  
تعریف الطالب   2 2

 االمتسلسلة
Structure  الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

27  
/   الداتا شو/ السبورة  Array of structure الھیكلیةتعریف الطالب   2 2

 جهاز احلاسبة 
  

28  
/   الداتا شو/ السبورة  Array of structure الھیكلیةتعریف الطالب   2 2

 جهاز احلاسبة 
  

29  
تعریف الطالب    2 2

 المصفوفات
pointer  الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
  

30  
تعریف الطالب   2 2

 المؤشرات
file  الداتا شو/ السبورة   /

 جهاز احلاسبة 
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 البنیة التحتیة  .10

 C++ learning  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ++step by step c  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

(  اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

 
 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 
 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

 م واالستفادهالحرص الدائم على استعمال الوسائل التعلیمیھ الترفیھیھ لجعل الطالب یرغب اكثر التعل -

  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


