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 وصف البرنامج األكادیمي 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعھكلیة الصفوة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم ھندسة تقنیات الحاسبات / المركز علمي القسم ال .2

 CTE  0 1 0 7 /)1برمجھ الحاسوب ( اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعیا / نظري و عملي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعھ 150 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 22/6/2021 عداد ھذا الوصف تاریخ إ .7

 أھداف المقرر .8

 حاسوب االلكترونيالتعرف على كیفیة استخدام ال .1
 ++Cبرمجة الحاسوب باستخدام لغة التعرف على كیفیة  .2
 استخدام اللغھ في حل المسائل ذات العالقة باالختصاصالتعرف على كیفیة  .3

 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛ج.البرنام

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
 یتعرف الطالب على كیفیة تعشیق برامج الحاسبات مع االجھزه االلكترونیھ االخرى. -1أ
 استخدام لغات البرمجھ.یتعرف الطالب على اسباب -2أ
 حل المسائل باستخدام لغات البرمجھ.یتعرف الطالب على كیفیة  -3أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 في البرمجھ.تسب الطالب مھارة یك– 1ب
 .اللغات البرمجیةیكتسب الطالب مھارة تطبیق الطرق العملیة الحدیثھ في استخدام  - 2ب
 .كیفیة كتابة البرامج یكتسب الطالب مھارة في  - 3ب
 .ة استخدام افضل الطرق في حل المشكالت البرمجیھیكتسب الطالب مھار  -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات. -1
 .data showاستخدام ال  -2
 استخدام الكومبیوتر. -3
 

 طرائق التقییم      
1- Quiz. 
 االمتحانات الفصلیھ والسنویھ. -2
 السمنارات. -3
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 یعمل بروح الفریق الواحد. -1ج
 یلتزم بأخالقیات المؤسسھ الجامعیة. -2ج
 یستقبل ویتقبل المعرفة.-3ج
 

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات النظریھ والعلمیة. -1
 المختبرات التعلیمیة.تدریب الطلبھ في  -2
 
 

 طرائق التقییم    
 االمتحانات الفصلیھ والنھائیة. -1
 .)quizاالمتحانات الیومیة ( -2
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 لتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف واالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 .مختبرینمي عمل الطالب في ال   -1د
 .ینمي مھارات الطالب على  اجھزة الحاسوب-2د
 .استخدام  اجھزة الحاسوبیكتسب الطالب القدره على  -3د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة  طریقة التعلیم
 التقییم

نظري +   2 ولاال
 عملي 2

 Algorithm and الطالب یفھم الموضوع
flow chart 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني
 عملي 2

 Algorithm and الطالب یفھم الموضوع
flow chart 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالث
 عملي 2

 Algorithm and الطالب یفھم الموضوع
flow chart 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الرابع
 عملي 2

 Introduction to الطالب یفھم الموضوع
C++  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الخامس
 عملي 2

 Introduction to الطالب یفھم الموضوع
C++  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السادس
 عملي 2

 Variable, data الطالب یفھم الموضوع
types 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السابع
 عملي 2

 Declaration of الطالب یفھم الموضوع
variables 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثامن
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي operators الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 التاسع
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي operators الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 العاشر
 عملي 2

 Making یفھم الموضوعالطالب 
decisions 

 Quiz نظري + عملي

الحادي 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Making الطالب یفھم الموضوع
decisions 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني عشر
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي looping الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 الثالث عشر
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي looping الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 الرابع عشر
 عملي 2

 Jump الطالب یفھم الموضوع
statements 

 Quiz نظري + عملي

الخامس 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي functions الطالب یفھم الموضوع

السادس 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي functions الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 السابع عشر
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي functions الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 الثامن عشر
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي arrays الطالب یفھم الموضوع
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 البنیة التحتیة  .12

 The C++ Programming Language", Bjarne" ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Stroustrup 

 , "++Fundamentals of Programming C" . (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
Richard L. Halterman 

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

 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
 زیارة المختبرات التعلیمیة. -1
 لف المواقع البرمجھ العالمیھ الدخول الى مخت -2

نظري +   2 التاسع عشر
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي arrays الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 العشرون
 عملي 2

 Character فھم الموضوعالطالب ی
sequences 

 Quiz نظري + عملي

الحادي 
 والعشرون 

نظري +   2
 عملي 2

 Character الطالب یفھم الموضوع
sequences 

 Quiz نظري + عملي

الثاني 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Character الطالب یفھم الموضوع
sequences 

 Quiz نظري + عملي

الثالث 
 والعشرون

+  نظري  2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي pointers الطالب یفھم الموضوع

الرابع 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي pointers الطالب یفھم الموضوع

الخامس 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي pointers الطالب یفھم الموضوع

السادس 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي pointers یفھم الموضوع الطالب

السابع 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي pointers الطالب یفھم الموضوع

الثامن 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Dynamics الطالب یفھم الموضوع
memory 

 Quiz نظري + عملي

التاسع 
 والعسرون

نظري +   2
 عملي 2

 Dynamics وضوعالطالب یفھم الم
memory 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالثون
 عملي 2

 Dynamics الطالب یفھم الموضوع
memory 

 Quiz نظري + عملي
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