
 



  
 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 / كلُخ ػلىم الحبصىة والشَبضُبد عبهؼخ واصظ الوؤصضخ الزؼلُوُخ .1

 الحبصىة / الوشكز  المضن الؼلوٍ .2

اصن الجشًبهظ األكبدَوٍ او  .3

 الوهٌٍ 

 الجشهغخ الكُبًُخ

 ثكلىسَىس فٍ ػلىم الحبصىة اصن الشهبدح الٌهبئُخ  .4

  :الٌظبم الذساصٍ  .5

 ٌىٌ /همشساد /أخشي ص

 الفصلٍ

  الوؼزوذ   ثشًبهظ االػزوبد .6

  الوؤصشاد الخبسعُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد الىصف  .8

 أهذاف الجشًبهظ األكبدَوٍ .9

 .ورطجُمهب الؼولٍ الجشهغخ الكُبًُخأهوُخ  هؼشفخ  -أ

 .ب  طبلت ثشهغُذَش ورطىَش لبثلُخ الكُفُخ اصزخذام الكبئٌبد ضوي الجشهغخ ثبػزجبسهب هفهىم ح -ة

رؼزَز لذسح الطبلت فٍ الزفكُش فٍ هصطلحبد هغشدح ػٌذ حله لوشكالد ػلن الحبصت والزٌىع فٍ حل  -ط

 .الوشكالد ثبصبلُت هخزلفخ وكُفُخ سثطهب ثبلىالغ

 

 

 

 

 

 
 

 الوطلىثخ وطشائك الزؼلُن والزؼلن والزمُُن هخشعبد الجشًبهظ  .11



  
 2الصفحت 

 
  

  االهذاف الوؼشفُخ  - أ

   . ن رىضُحه هي الوفشداد فٍ حمل "الوىاضُغ الوطلىة ثحضهب و شوىلهب "اكزضبة هب ر -1أ

 .الكُبًُخ الجشهغخ ههبسادهؼشفخ وفهن  -2أ

عذَذ ثبصزخذام هفبهُن  ثوفهىم الجشهغُخ كزبثخ الشفشادو الجشهغخ ػلٍ لبدس الطبلت اى هي الزأكذ -3أ

 .الجشهغخ الكُبًُخ
  ل ثحىس الزخشطهي خال ثبلىالغ الجشهغُخ الوضبئل سثظ -4أ

 

 لخبصخ ثبلجشًبهظ ا ُخالوهبسار األهذاف –ة 

 .الزذسَت الصُفٍ - 1ة 

 .ثحىس رخشط  - 2ة 

 .رمبسَش ػلوُخ - 3ة 

 طشائك الزؼلُن والزؼلن      

 لشاءاد ، رؼلن رارٍ ، حلمبد ًمبط.   -

 الزذسَجبد واألًشطخ فٍ لبػخ الذسس .   -

 االلكزشوًُخ لإلفبدح هٌهب . إسشبد الطالة إلً ثؼض الوىالغ   -

 اعهزح الحبصىة الوخزلفخ.ػمذ حلمبد ثحضُخ َزن هي خاللهب ششػ ورحلُل   -

 طشائك الزمُُن      

 الوشبسكخ فٍ لبػخ الذسس. -

 رمذَن األًشطخ  -

 اخزجبساد فصلُخ وًهبئُخ وأًشطخ . -

 الىعذاًُخ والمُوُخ . األهذاف -ط

 . الوبدح الوىػذ فٍ ورضلُوهب الىاعجبد داءأ ػلً للؼول الطبلت لذسح رطىَش  -1ط

 .عذَذ ثبصزخذام هفبهُن الجشهغخ الكُبًُخ ثوفهىم الجشهغُخ كزبثخ الشفشادفٍالزفكُش الوٌطمٍ  -2ط

 والوٌبلشخ. الحىاس ػلً الطبلت لذسح رطىَش  -3ط

 طشائك الزؼلُن والزؼلن     

 الىلذ ثأهوُخ َشؼش ًحى ػلً الوحبضشح إداسح. 

 الغوبػُخ والىاعجبد األًشطخ ثجؼض طبلتال ركلُف. 

 الغوبػُخ. لألًشطخ الذسعخ هي ًضجخ رخصُص 

 

 طشائك الزمُُن    

 الوضؤولُخ ورحوله الطبلت الززام دلُل الذسس لبػخ فٍ الفبػلخ الوشبسكخ. 

 والجحىس. الىاعجبد رمذَن فٍ الوحذد ثبلوىػذ االلززام 

 والوهبسٌ الوؼشفٍ والزحصُل لززاماال ػي والٌهبئُخ الفصلُخ االخزجبساد رؼجش. 

 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 الوٌمىلخ )الوهبساد األخشي الوزؼلمخ ثمبثلُخ الزىظُف والزطىس الشخصٍ(.الزأهُلُخ الوهبساد الؼبهخ و-د 

 .الحذَضخ الزمٌُخ وصبئل هغ الزؼبهل ػلً الطبلت لذسح رٌوُخ  -1د

 اإلًزشًذ. هغ الزؼبهل ػلً الطبلت لذسح رٌوُخ  -2د

 الوزؼذدح. الىصبئل هغ الزؼبهل ػلً الطبلت لذسح رٌوُخ  -3د

 .والوٌبلشخ الحىاس ػلً الطبلت لذسح رطىَش  -4د

 

 طشائك الزؼلُن والزؼلن          

 إسشبد الطالة إلً ثؼض الوىالغ االلكزشوًُخ لإلفبدح هٌهب .   -

 الزذسَجبد واألًشطخ فٍ لبػخ الذسس .   -

 الزمٌُبد الحذَضخ واصزخذاهبرهب.اللهب ػمذ حلمبد ثحضُخ َزن هي خ  -     

 

 طشائك الزمُُن          

 والزمبسَش.رمذَن األًشطخ  -

 الوشبسكخ فٍ الحلمبد الجحضُخ. -
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الوشحلخ 

 الذساصُخ 

 الضبػبد الوؼزوذح           اصن الومشس أو الوضبق سهز الومشس أو الوضبق

 ػولٍ     ًظشٌ      

 31 31 الجشهغخ الكُبًُخ 212ػ   خالضبًُ
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 الوؼهذ(األًظوخ الوزؼلمخ ثباللزحبق ثبلكلُخ أو  غ)وضهؼُبس المجى ل  .13

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أهن هصبدس الوؼلىهبد ػي الجشًبهظ .14

1. Mastering C++. 

2. Object Oriented Programming Language with C++. 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتذاف األه ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
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 البرهدت الكُانُت 212ذ  الثانٍاالولً / 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبهؼخ واصظ كلُخ ػلىم الحبصىة والشَبضُبد الوؤصضخ الزؼلُوُخ .1

 الحبصىة    / الوشكز ؼلوٍ المضن ال .2

 212ػ /   الجشهغخ الكُبًُخ اصن / سهز الومشس .3

 المبػبد الذساصُخ + هخزجشاد الحبصىة زبحخأشكب ل الحضىس الو .4

 الضبًُخالفصل الذساصٍ االو ل / الضٌخ الذساصُخ  الفصل / الضٌخ .5

 61 )الكلٍ(ػذد الضبػبد الذساصُخ  .6

  ربسَخ إػذاد هزا الىصف  .7

 أهذاف الومشس .8

 .ورطجُمهب الؼولٍ الجشهغخ الكُبًُخأهوُخ  هؼشفخ  -أ

 .ب  ذَش ورطىَش لبثلُخ الطبلت ثشهغُجشهغخ ثبػزجبسهب هفهىم حكُفُخ اصزخذام الكبئٌبد ضوي ال -ة

رؼزَز لذسح الطبلت فٍ الزفكُش فٍ هصطلحبد هغشدح ػٌذ حله لوشكالد ػلن الحبصت والزٌىع فٍ حل  -ط

 .الوشكالد ثبصبلُت هخزلفخ وكُفُخ سثطهب ثبلىالغ

 
 
 
 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 وطشائك الزؼلُن والزؼلن والزمُُن ومشسبد الهخشع .11

 الهذاف الوؼشفُخ  ا - ة

   . اكزضبة هب رن رىضُحه هي الوفشداد فٍ حمل "الوىاضُغ الوطلىة ثحضهب و شوىلهب " -1أ

 .الكُبًُخ الجشهغخ ههبسادهؼشفخ وفهن  -2أ

عذَذ ثبصزخذام هفبهُن  ثوفهىم الجشهغُخ كزبثخ الشفشادو الجشهغخ ػلٍ لبدس الطبلت اى هي الزأكذ -3أ

 .الجشهغخ الكُبًُخ
 هي خال ل ثحىس الزخشط ثبلىالغ الجشهغُخ الوضبئل ثظس -4أ

 

 األهذاف الوهبسارُخ الخبصخ ثبلجشًبهظ  –ة 

 الزذسَت الصُفٍ. - 1ة 

 ثحىس رخشط . - 2ة 

 رمبسَش ػلوُخ. - 3ة 

 طشائك الزؼلُن والزؼلن      

 لشاءاد ، رؼلن رارٍ ، حلمبد ًمبط.   -

 الزذسَجبد واألًشطخ فٍ لبػخ الذسس .   -

 إسشبد الطالة إلً ثؼض الوىالغ االلكزشوًُخ لإلفبدح هٌهب .   -

 اعهزح الحبصىة الوخزلفخ.ػمذ حلمبد ثحضُخ َزن هي خاللهب ششػ ورحلُل   -

 طشائك الزمُُن      

 الوشبسكخ فٍ لبػخ الذسس. -

 رمذَن األًشطخ  -

 اخزجبساد فصلُخ وًهبئُخ وأًشطخ . -

 األهذاف الىعذاًُخ والمُوُخ . -ط

 . الوبدح الوىػذ فٍ ورضلُوهب الىاعجبد أداء ػلً للؼول الطبلت لذسح رطىَش  -1ط

 .عذَذ ثبصزخذام هفبهُن الجشهغخ الكُبًُخ ثوفهىم الجشهغُخ كزبثخ الشفشادفٍالزفكُش الوٌطمٍ  -2ط

 والوٌبلشخ. الحىاس ػلً الطبلت لذسح رطىَش  -3ط

 طشائك الزؼلُن والزؼلن     

 الىلذ ثأهوُخ َشؼش ًحى ًػل الوحبضشح إداسح. 

 الغوبػُخ والىاعجبد األًشطخ ثجؼض الطبلت ركلُف. 

 الغوبػُخ. لألًشطخ الذسعخ هي ًضجخ رخصُص 

 

 طشائك الزمُُن    

 الوضؤولُخ ورحوله الطبلت الززام دلُل الذسس لبػخ فٍ الفبػلخ الوشبسكخ. 

 والجحىس. الىاعجبد رمذَن فٍ الوحذد ثبلوىػذ االلززام 

 والوهبسٌ الوؼشفٍ والزحصُل االلززام ػي والٌهبئُخ الفصلُخ الخزجبسادا رؼجش. 
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 الجٌُخ الزحزُخ  .12

 .++Mastering C .1 ـ الكزت الومشسح الوطلىثخ 1

2. Object Oriented Programming Language with 

 الوٌمىلخ ) الوهبساد األخشي الوزؼلمخ ثمبثلُخ الزىظُف والزطىس الشخصٍ (.الزأهُلُخ الؼبهخ و الوهبساد -د 

 .الحذَضخ الزمٌُخ وصبئل هغ الزؼبهل ػلً الطبلت لذسح رٌوُخ  -1د

 اإلًزشًذ. هغ الزؼبهل ًػل الطبلت لذسح رٌوُخ  -2د

 الوزؼذدح. الىصبئل هغ الزؼبهل ػلً الطبلت لذسح رٌوُخ  -3د

 .والوٌبلشخ الحىاس ػلً الطبلت لذسح رطىَش  -4د

 ثٌُخ الومشس .11

 الضبػبد األصجىع
هخشعبد الزؼلن 

 الوطلىثخ
 طشَمخ الزمُُن طشَمخ الزؼلُن اصن الىحذح / أو الوىضىع

 4 األو ل
خ ػي همذهخ وهفبهُن ػبه

 الجشهغخ الكُبًُخ

 هذخل الً الوجشهغخ الكُبًُخ
 ًظشٌ + ػولٍ

أصئلخ ػبهخ 

 وهٌبلشخ

 4 الضبًٍ

همذهخ وهفبهُن ػبهخ ػي 

 الجشهغخ الكُبًُخ

 هفبهُن اصبصُخ ػي الجشهغخ الكُبًُخ

 ًظشٌ + ػولٍ

اصئلخ ػبهخ 

وهٌبلشخ او 

 اهزحبى اًٍ

 4 الضبلش
classes همذهخ ػي class هغُبوكُفُخ ثٌبئه ثش 

 ًظشٌ + ػولٍ
أصئلخ ػبهخ 

 وهٌبلشخ

 4 الشاثغ
classes كُفُخ ثٌبء constructors وأًىاػه و 

destructors و class templates 
 اهزحبى شهشٌ ًظشٌ + ػولٍ

 4 الخبهش

 classes همذهخ ورؼشَف ػي وساصخ ا ل الىساصخ

 ًظشٌ + ػولٍ واًىاع الىساصخ

أصئلخ ػبهخ 

وهٌبلشخ او 

 اهزحبى اًٍ

 4 ضبدسال
 public and private الىساصخ هغ الىساصخ

access-specifier ًٍظشٌ + ػول 
اصئلخ ػبهخ و 

 هٌبلشخ

 4 الضبثغ
polymorphism همذهخ ورؼشَف / static and 

dynamic binding 
 اصئلخ ػبهخ ًظشٌ + ػولٍ

 4 الضبهي
polymorphism اًىاع ا ل  polymorphism 

 ًظشٌ + ػولٍ
 الىاعجبد

 خالغوبػُ

 اصئلخ ػبهخ ًظشٌ + ػولٍ function Virtual function 4 الزبصغ

 4 الؼبشش
function Override function / constructor 

and virtual destructor 
 اهزحبى شهشٌ ًظشٌ + ػولٍ

 4 الحبدٌ ػشش
function Class (ABC) and pure virtual 

function 
 اصئلخ ػبهخ ًظشٌ + ػولٍ

 4 الضبًٍ ػشش
operator همذهخ وثؼض الوفبهُن الؼبهخ ػي ا ل 

operator وأٌ هٌهب َوكي أى ًؼول له 

overloaded 
 ًظشٌ + ػولٍ

هٌبلشخ و 

 اهزحبى اًٍ

 4 الضبلش ػشش

operator Operator overloading with the 

member and non-member 

operator function , friend 

function 

 اصئلخ ػبهخ ًظشٌ + ػولٍ

 4 لشاثغ ػششا
 friend operator هشوًخ ا ل ثشهغخ كُبًُخ هزمذهخ

functions ًٍظشٌ + ػول 
 الىاعجبد

 الغوبػُخ

 اهزحبى شهشٌ ًظشٌ + ػولٍ overload the output operator ثشهغخ كُبًُخ هزمذهخ 4 الخبهش ػشش
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C++. 

 Object Oriented Programming Language with .1 )الوصبدس(  ـ الوشاعغ الشئُضُخ 2

C++. 

               ـ الكزت والوشاعغ الزٍ َىصً ثهب  ا

 ( الوغالد الؼلوُخ ، الزمبسَش ،.... ) 
 

ة ـ الوشاعغ االلكزشوًُخ، هىالغ االًزشًُذ 

.... 
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