
   

          
 
 

      



  
 1الصفسح 

 
  

 وصف الثشًاهح األكادَوٍ        

 

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

 

 ركُىنىعُب انًؼهىيبد/ كهُخ ػهىو انحبعىة و عبيؼخ واعظ انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 انحبعىة / انًشكض  انمغى انؼهًٍ .2

اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ او  .3

 انًهٍُ 

 1 هُبكم انجُبَبد وانخىاسصيُبد

 ثكهىسَىط فٍ ػهىو انحبعىة اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساعٍ  .5

 عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 انفصهٍ

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

 .أهًُخ هُبكم انجُبَبد ورطجُمهب انؼًهٍ يؼشفخ  -أ

، شانطىاثُ انًكذط، انًصفىفبد،برهب يضم هُبكم انجُبَبد ورطجُم ػهى أعبعُبد فهى يٍ انطبنت رًكٍُ -ة

 . انمىائى انًشرجطخ، وغُشهب

 .يجزذئ إخشاط طبنت ثًهبساد ثشيغُخ يخزهفخ رؤههه نهؼًم فٍ عىق انؼًم كًجشيظ -ط

 

 

 

 

 

 
 

 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يخشعبد انجشَبيظ  .11



  
 2الصفسح 

 
  

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ

   . ٍ انًفشداد فٍ حمم "انًىاضُغ انًطهىة ثحضهب و شًىنهب "اكزغبة يب رى رىضُحه ي -1أ

 .رطجُمبد هُبكم انجُبَبد يؼشفخ وفهى  -2أ

 .عهًُخ ثصىسح انجشيغُخ انشفشاد خوكزبث انجشيغخ ػهٍ لبدس انطبنت اٌ يٍ انزأكذ -3أ

 يٍ خالل ثحىس انزخشط ثبنىالغ انجشيغُخ انًغبئم سثظ -4أ

 صخ ثبنجشَبيظ نخبا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 .انزذسَت انصُفٍ - 1ة 

 .ثحىس رخشط  - 2ة 

 .رمبسَش ػهًُخ - 3ة 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 لشاءاد ، رؼهى رارٍ ، حهمبد َمبػ.   -

 انزذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسط .   -

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب .   -

 اعهضح انحبعىة انًخزهفخ.ُخ َزى يٍ خالنهب ششػ ورحهُم ػمذ حهمبد ثحض  -

 طشائك انزمُُى      

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسط. -

 رمذَى األَشطخ  -

 اخزجبساد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورغهًُهب انىاعجبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذسح رطىَش  -1ط

 .هُبكم انجُبَبدانخبصخ  حهىل نهًشبكمانانزفكُش انًُطمٍ إلَغبد  -2ط

 وانًُبلشخ. انحىاس ػهً انطبنت لذسح رطىَش  -3ط

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼش َحى ػهً انًحبضشح إداسح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 ًبػُخ.انغ نألَشطخ انذسعخ يٍ َغجخ رخصُص 

 

 طشائك انزمُُى    

 انًغؤونُخ ورحًهه انطبنت انزضاو دنُم انذسط لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبسكخ. 

 وانجحىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنزضاو 

 وانًهبسٌ انًؼشفٍ وانزحصُم االنزضاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبساد رؼجش. 
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 ًُمىنخ )انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ(.انانزأهُهُخ انًهبساد انؼبيخ و-د 

 .انحذَضخ انزمُُخ وعبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -1د

 اإلَزشَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىعبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انحىاس ًػه انطبنت لذسح رطىَش  -4د

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب .   -

 انزذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسط .   -

 انزمُُبد انحذَضخ واعزخذايبرهب.ػمذ حهمبد ثحضُخ َزى يٍ خالنهب   -     

 

 طشائك انزمُُى          

 وانزمبسَش.األَشطخ رمذَى  -

 انًشبسكخ فٍ انحهمبد انجحضُخ. -

 

 

 

 ثُُخ انجشَبيظ  .11

انًشحهخ 

 انذساعُخ 

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أو انًغبق سيض انًمشس أو انًغبق

 ػًهٍ     َظشٌ      

هُبكم انجُبَبد  221ػ   انضبَُخ

 1 وانخىاسصيُبد

31 31 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .12
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 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .13

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .14

1. Yedidyah Langsam, Moshe J. Augenstein, Aaron M. Tenenbaum ”، DATA 
STRUCTURES USING C AND C++” , NewDelhi,1998 . 

2.  Neil Grabam translated by Nadia Y. Yousif & Mohamed El-sherbini,” 
Indtroucation to computer science A structured  Approach", Basrah 
University, 1989 . 

3. E.S. Page & L. B. Wilson, “ Information Representation and Manipulation in a 
Computer” , Cambridge University press,1975 . 

ػصبو انصفبس " هُبكم انجُبَبد نطهجخ انصفىف انضبَُخ اللغبو ػهىو انحبعىة" ، انطجؼخ انضبَُخ ، داس انحبيذ . 4

 .2111االسدٌ ،  –نهُششوانزىصَغ ، ػًبٌ 
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 هخطط ههاساخ الوٌهح

 َشخً وضع اشاسج فٍ الوشتعاخ الوقاتلح لوخشخاخ التعلن الفشدَح هي الثشًاهح الخاضعح للتقُُن

 اخ التعلن الوطلىتح هي الثشًاهحهخشخ 

 أساسٍ اسن الوقشس سهض الوقشس السٌح / الوستىي

 أم اختُاسٌ
 ُحالوهاساتاألهذاف  ح ُالوعشفاألهذاف 

 ثشًاهح الخاصح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والقُوُح 
والتأهُلُح اساخ العاهح الوه

الوهاساخ األخشي  )الوٌقىلح

الوتعلقح تقاتلُح التىظُف 

 (الشخصٍوالتطىس 

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

هُاكل الثُاًاخ  221ذ  الثاًٍاالولً / 

 1 والخىاسصهُاخ
                 اساسٍ
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 لوقشسوىرج وصف اً

 

 وصف الوقشس

 

 

 وركُىنىعُب انًؼهىيبدخ ػهىو انحبعىة عبيؼخ واعظ كهُ انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 انحبعىة    / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 221ػ /  1 هُبكم انجُبَبد وانخىاسصيُبد اعى / سيض انًمشس .3

 انمبػبد انذساعُخ + يخزجشاد انحبعىة أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 انضبَُخانفصم انذساعٍ االول / انغُخ انذساعُخ  انفصم / انغُخ .5

 61 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

  ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 .ورطجُمهب انؼًهٍ وانخىاسصيُبد أهًُخ هُبكم انجُبَبد يؼشفخ  -أ

، شانطىاثُ انًكذط، انًصفىفبد،هُبكم انجُبَبد ورطجُمبرهب يضم  ػهى أعبعُبد فهى يٍ انطبنت رًكٍُ -ة

 . انمىائى انًشرجطخ، وغُشهب

 .يجزذئ إخشاط طبنت ثًهبساد ثشيغُخ يخزهفخ رؤههه نهؼًم فٍ عىق انؼًم كًجشيظ -ط

 
 
 
 
 

 

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.
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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
   . هببرورطجُم وانخىاسصيُبد أهًُخ هُبكم انجُبَبديؼشفخ وفهى  -1أ

 .يؼشفخ وفهى يهبساد انجشيغخ  -2أ

 .عهًُخ ثصىسح انجشيغُخ انشفشاد وكزبثخ انجشيغخ ػهٍ لبدس انطبنت اٌ يٍ انزأكذ -3أ

   .يٍ خالل ثحىس انزخشط ثبنىالغ انجشيغُخ انًغبئم سثظ -4أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 انزذسَت انصُفٍ. - 1ة 

 ثحىس رخشط . - 2ة 

 رمبسَش ػهًُخ. - 3ة 

 نزؼهى طشائك انزؼهُى وا     

 لشاءاد ، رؼهى رارٍ ، حهمبد َمبػ.   -

 انزذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسط .   -

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب .   -

 .ػمذ حهمبد ثحضُخ َزى يٍ خالنهب ششػ ورحهُم انشفشاد انجشيغُخ  -

 طشائك انزمُُى      

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسط. -

 ى األَشطخ رمذَ -

 اخزجبساد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ . -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورغهًُهب انىاعجبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذسح رطىَش  -1ط

 انزفكُش انًُطمٍ وانجشيغٍ إلَغبد حهىل نهًشبكم انجشيغُخ. -2ط

 وانًُبلشخ. انحىاس ػهً انطبنت لذسح رطىَش  -3ط

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼش َحى ػهً انًحبضشح إداسح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 انغًبػُخ. نألَشطخ انذسعخ يٍ َغجخ رخصُص 

 

 طشائك انزمُُى    

 انًغؤونُخ ورحًهه انطبنت انزضاو دنُم انذسط لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبسكخ. 

 وانجحىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًحذد ًىػذثبن االنزضاو 

 وانًهبسٌ انًؼشفٍ وانزحصُم االنزضاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبساد رؼجش. 
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 .Yedidyah Langsam, Moshe J. Augenstein, Aaron M .1 ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

Tenenbaum ”، DATA STRUCTURES USING C AND C++” , 

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 .انحذَضخ انزمُُخ ئموعب يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -1د

 اإلَزشَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىعبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انحىاس ػهً انطبنت لذسح رطىَش  -4د

 ثُُخ انًمشس .11

 يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ انغبػبد األعجىع
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى ؼهُىطشَمخ انز

 4 األول
هقذهح الً هُاكل الثُاًاخ واًىاعها وعىاهل 

  اختُاس الهُكل الوٌاسة
 يمذيخ 

 َظشٌ + ػًهٍ
أعئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انضبٍَ

توثُللللل الوصللللفىفح االزادَللللح والثٌا ُللللح فللللٍ 

 هع  االهثلح الزاكشج
 انًصفىفبد

 َظشٌ + ػًهٍ

اعئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايزحبٌ اٍَ

 4 بنشانض
هللع   القا وللح الخطُللح و اًللىاا القللىا ن الخطُللح

 االهثلح
 انمىائى انخطُخ

 َظشٌ + ػًهٍ
أعئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انشاثغ
توثُللللللل الوكلللللللذط تاسللللللتخذام الوصلللللللفىفح  

هللع   )عولُللاخ الوكللذط و تطثُقللاخ الوكللذط(

 االهثلح

 انًكذط 
 ايزحبٌ شهشٌ َظشٌ + ػًهٍ

 4 انخبيظ

ُلللذ )عولُلللاخ توثُلللل الوكلللذط تاسلللتخذام الق

 هع  االهثلح الوكذط و تطثُقاخ الوكذط(
 انًكذط 

 َظشٌ + ػًهٍ

أعئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايزحبٌ اٍَ

 4 انغبدط
توثُل الطاتىس تاستخذام الوصفىفح )عولُاخ 

 هع  االهثلح الطاتىس و تطثُقاخ الطاتىس(
 انطبثىس

 َظشٌ + ػًهٍ
اعئهخ ػبيخ و 

 يُبلشخ

 4 انغبثغ
سلللتخذام القُلللذ )عولُللللاخ توثُلللل الطلللاتىس تا

 هع  االهثلح الطاتىس و تطثُقاخ الطاتىس(
 اعئهخ ػبيخ َظشٌ + ػًهٍ انطبثىس

 4 انضبيٍ
الطاتىس الذا شٌ )عولُاخ الطلاتىس اللذا شٌو 

 هع  االهثلح تطثُقاخ الطاتىس الذا شٌ(
 انطبثىس

 َظشٌ + ػًهٍ
 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 4 انزبعغ
ىس الوضدوج الطاتىس الوضدوج )عولُاخ الطات

 هع  االهثلح و تطثُقاخ الطاتىس الذا شٌ(
 اعئهخ ػبيخ َظشٌ + ػًهٍ انطبثىس

 4 انؼبشش
هساسي وهساوئ الخضى التسلسللٍ والخلضى 

 الللذٌَاهُكٍ والوقاسًلللح تٌُهوللا  والو شلللشاخ 

 هع  االهثلح

 انمبئًخ انًىصىنخ
 ايزحبٌ شهشٌ َظشٌ + ػًهٍ

 4 انحبدٌ ػشش
ىصللللللللللىلح كُفُللللللللللح توثُللللللللللل القا وللللللللللح الو

 الوكىًح)عقذج اوعقذتُي او اكثلش( وبثاعتهلا

 هع  االهثلح

 انمبئًخ انًىصىنخ
 اعئهخ ػبيخ َظشٌ + ػًهٍ

 4 انضبٍَ ػشش
عولُللاخ السللزف هللي هقذهللح و وسللط و ًهاَللح  

القا وح الوىصىلح  فضال عي عولُاخ الثسث 

 فٍ القىا ن الوىصىلح هع  االهثلح

 انمبئًخ انًىصىنخ
 َظشٌ + ػًهٍ

و يُبلشخ 

 ايزحبٌ اٍَ

 4 انضبنش ػشش
عولُاخ االضافح الً هقذهلح و وسلط و ًهاَلح  

القا وح الوىصىلح فضال عي عولُلاخ اللذهح 

 والفصل فٍ القىا ن الوىصىلح هع  االهثلح

 انمبئًخ انًىصىنخ
 اعئهخ ػبيخ َظشٌ + ػًهٍ

 4 انشاثغ ػشش
تعشَللللف االسللللتذعا  الللللزاتٍ والتكللللشاس هللللع 

سللتذعا   الللزاتٍ تىضللُر هعالدللح الللذوا  تاال

 هع  االهثلح

 االعزذػبء انزارٍ
 َظشٌ + ػًهٍ

 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 ايزحبٌ شهشٌ َظشٌ + ػًهٍ االعزذػبء انزارٍ هتً ًلدأ الً االستذعا  الزاتٍ هع  االهثلح 4 انخبيظ ػشش
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NewDelhi,1998 . 

2.  Neil Grabam translated by Nadia Y. Yousif & Mohamed El-

sherbini,” Indtroucation to computer science A structured  
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