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ف و-ب س-لطالابة -لحاسال -خت داا-لبیانال -ة تمثی-ة كیفی-یة لمعرف-ساسأة -ومقدم-ھیمي دا-الكالمنھج ا اذان ھ

ت میاارزلخواكذلك ي؛ وئرالدر الطابور، الطابوس، المكدامثل ت،لبیاناایة لھیاكل -لرئیسار -لعناصاتعلم -ی

دیمي الكاالمنھج ایغطي ف سو، لكذلى إ.باإلضافة االلكتروني ب -لحاسال -خت دالبیاناال -یاكھ لمستخدمة لتمثیلا

ت. لبیاناافي تمثیل ة لشجرامیة ارزخوام تخد-ساة -كیفیوت -لبیاناى -ا عل-تم تطبیقھ-ي ی-لتالبحث ز والفرق اطر

 : -لىالمنھج ف ایھدو

تم -ا ی-ن خاللھ-ي م-لتالكیفیة إدراك او ر ھلمقرت امتطلباح بنجاز لطالب لكي یجتاب من المطلوف الھدا 1.

 لحاسبة.اخل ت داا-لبیانن از-خول -تمثی

 ت.لبیاناتمثیل المستخدمة في ت امیاارزلخواع الطالب ألنوإدراك ا 2 .

ي -لتي یكتسبھا فرات المھاالى إباإلضافة ل لمجاا اذھفي ة لمتوفرام البرمجیات استخدالطالب تطویر امكانیة ا 3.

 لحاسبةاخل داكیف تمثل ت وا-لبیانمعالجة ا

 لحاسبةاخل داكیفیة تمثیلھا ت ولبیاناالتي تعالج ت البرمجیاالطالب على كتابة امكانیة إتطویر  4.

 

 

 دةالستفاا حقق دق نكا إذا عما نا رھمب تحقیقھاب الطلا نقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائھم أل مقتضیا  زا  یجارر ھذا إلمقف اصر وفوی

 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةا ملتعلا رصف نم وىلقصا

 .نامجرلبا

 لتقییموا لتعلموا لتعلیما ئقاروط رلمقرا تمخرجا9.
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 تلبیاناالمتعلقة بھیاكل االضافیة اضیع الموت والطلبة باالساسیااید وتز-                    

 لتحلیل والتفكیر التي تتطلب والحدیثة االنظمة المناقشة ات لمحاضرل انقاشیة خالت تكوین مجموعا -

 ذالماومتى وكیف ذا ومثل ماات لمحاضرل التفكیریة خالاالسئلة الطلبةمجموعة من الطلب من ا-
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 تیاذا

 بیتیةت جباابودة محدتجادر - 5

 لقیمیةوانیة الوجداف ادھالا -ج

 ت.لبیاناالتمثیل ي لفكرر ااطلمرتبطة باالالمشاكل الطلبةمن حل اتمكین  1-ج

 لحاسبة.اخل ت دالبیاناامج تحاكي تمثیل ابرء لمشاكل في بناالطلبةمن حل اتمكین  2-ج
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 لقطررج اخاوخل دالعلمیة ات المؤتمراكة في رلمشاا  2-

 لقطررج اخاوخل دالعلمیة وات الندرش والواكة في رلمشاا  3- 

 ص.لخاع القطاات شركاولة ولدت امؤسساولصناعیة ایع رلمشاانیة في المیدرات الزیاا 4-
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 لتقییماریقة ط
 

 لتعلیماریقة ط
ة / أو لوحداسم ا

 علموضوا

ت    مخرجا        

 لمطلوبةالتعلم ا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

 

 
 يتحریراو شفھي ر ختباا

 
نیة ولكترة امحاضر

ر محرامباستخد

 سوفتومایكر

 مقدمة و يف رتعا
 خالهلا يتم عامة

  

 
3 

 
 

 و تملالحظاا حشر 1

 جبالوا تلتعليماا

 و لطلبةا على

 اماللتزا ذألستاا
øا 

 اداء فضلا لتحقيق
 دةملاا سةدرا من

 

 يتحریراو شفھي ر ختباا
نیة ولكترة امحاضر

 رمحرامباستخد
 سوفتومایكر

Data Structure an 

Introduction 
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 رمحرامباستخد
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Pointer and references 
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Strategies for choosing th 
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processing 
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Analysis of Algorithms 
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 يتحریراو شفھي ر ختباا
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Array 
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 يتحریراو شفھي ر ختباا
نیة ولكترة امحاضر
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Queues 
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 يتحریراو شفھي ر ختباا
نیة ولكترة امحاضر

 رمحرامباستخد
 سوفتومایكر

Linked list (Single and 

Double) 
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 يتحریراو شفھي ر ختباا
نیة ولكترة امحاضر

 رمحرامباستخد
 سوفتومایكر

Recursion 
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 يتحریراو شفھي ر ختباا

 نیةولكترة امحاضر
ر محرامباستخد
 سوفتومایكر

Sorting and Searching 
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 يتحریراو شفھي ر ختباا
نیة ولكترة امحاضر

 رمحرامباستخد
 سوفتومایكر

Trees 
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 يتحریراو شفھي ر ختباا
نیة ولكترة امحاضر

 رمحرامباستخد
 سوفتومایكر

Graph and Hash Table 
  

3 15 

 
 لتحتیةالبنیة ا12.

 ▪ An Introduction to Data structures with 

Applications by Tremblay and Sorenson -1 لمطلوبةرة المقرالكتب ا 



 

  

 در)لمصا(الرئیسیة اجع المرا 2-



 

 

لتي یوصي بھا اجع المروالكتب ا -أ 

 یر)...,رلتقاالعلمیة,ت المجال(ا

▪ Data Structures 

[Schaum’s Outline] 

By Seymour Lipschutz قعانیة,موواللكتراجع المرا -ب 

 النترنت...ا

 

 

    لحدیثةا لعلمیةا ثلبحوا نتائج اتمنمستجددةالستفاا. 

   لحدیثةا یسرلتدا تتیجیااسترا بعض تطبیق. 

 

 

 

 سيرالدا رلمقرا تطویر خطة13.


