الجمهورٌة العربٌة السورٌة

Syrian Arab Republic

وزارة التعـلٌــم العـالـــــــــً

Ministry of Higher Education

الجامعة االفتراضٌة السورٌة

Syrian Virtual University

وثٌقة تعرٌف مقرر
معلومات أساسٌة:
اسم المقرر

البرمجة ()2

رمز المقرر

CP2

ساعات الجلسات المسجلة

 15ساعة

ساعات الجلسات المتزامنة

 21ساعة

ساعات المذاكرة

ال ٌوجد

ساعات االمتحان

ساعة وربع

ساعات الجهد الدراسً المقابل للجلسات المسجلة

 15ساعة

ساعات الجهد الدراسً المقابل للجلسات المتزامنة

 24ساعة

عدد الساعات المعتمدة

4

 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشر ًة:
المقرر

الرمز

البرمجة ()1

CP1

 -2الهدف من المقرر:
تثبٌت التعلٌمات األساسٌة للبرمجة اإلجرائٌة المهٌكلة التً تم تناولها فً المقرر المتطلب السابق من خالل تعرٌفهم باألساسٌات فً لغة برمجة
شبٌهة بلغة البرمجة فً المقرر السابق ،وتعلٌم الطالب بعض مفاهٌم البرمجة الغرضٌة التوجه من خالل بناء وتصمٌم نمط جدٌد باستخدام
مفهوم الصف ،وتع لٌم الطالب على مفهوم الملفات ومفهوم المؤشرات ،وتعرٌف الطالب بإحدى بنى المطٌات المتقدمة
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 -3المحصالت التعلٌمٌة المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المرجوة
صالت التعليم ّية
ّ
المح ّ

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

 ILO1إتقبى هببدئ البرهجت اإلجرائيت ،إتقبى كتببت بٌى التحكن والوصفىفبث وتعريف التىابع الالزهت لكتببت
براهج بلغت C++
 .1تعرف وفهن أسس التصوين الغرضي التىجه ،بٌبء وتصوين الصفىف في  C++هع استخذام التحويل
ILO2
السائذ للتىابع والوؤثراث وكيفيت استخذام هذا التصوين في تعريف أغراض ضوي برًبهج
ILO3

تعرف على الوؤشراث والحجس الذيٌبهيكي للذاكرة ،فهن فكرة العٌىًت الفيسيبئيت للذاكرة برهجيب

 .2تعرف على الولفبث الٌصيت ،بٌبء براهج بلغت  C++تستطيع قراءة هعطيبث هي الولفبث أو كتببت
ILO4
الٌتبئج عليهب لتخسيي واسترجبع وتعذيل الوعطيبث الطىيلت األهذ
ILO5

تعرف على هفبهين هتقذهت كبللىائح الوترابطت التي تذهج هفهىم الوؤشراث وهفهىم الصفىف

 -4محتوى المقرر:



يفضل أن تكون عدد الساعات المتزامنة من مضاعفات  5.1ساعة ومجموعها من مرتبة  51ساعة عمى األكثر.



الساعات المسجمة والمتزامنة لتغطية المواضيع نظرياً وعممياً.

المحصالت
التعلٌمٌة

القسم النظري مع مالحظات وتوضٌحات إن
وجدت

ساعات
مسجلة

ساعات
متزامنة

أنماط المهام

القسم العملً مع مالحظات
وتوضٌحات إن وجدت

لغة C++
 كيفية كتابة برنامج بمغة C++
ILO1

القياسية

 التعميمات األساسية الخمسة

(إدخال – إظهار – إسناد –

4.5

6

وظائف

تمارٌن
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اختيارية – تك اررية)
 التعميقات

–

المتحوالت

واألنماط – الثوابت – العمميات

الحسابية

واألولويات

المقارنات الحسابية والمنطقية

 التعميمات

المشتقة

–

من

األساسية

البرامج الجزئٌة فً C++
والمصفوفات
 التوابع الجاهزة والمعرفة من
المبرمج ،الوسطاء والتمرير
بالقيمة والتمرير بالمرجع

 المصفوفات

األحادية

البعد

والمصفوفات متعددة األبعاد

 سالسل المحارف string -
مقدمة في تقانة األغراض
عناصر حل المسائل فً العالم الحقٌقً
األغراض وحل المسائل
نمذجة أغراض العالم الحقٌقً
ILO2

4.5

.....

الصفوف واألغراض
 الغرض – الصف

 تعريف المعطيات األعضاء –
تعريف التوابع األعضاء –

7.5

وظائف

تمارٌن
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استخدام األغراض في البرنامج
– معامل النفاذ إلى أعضاء

الصف – فصل الواجهات عن
التنجيز – البواني والهوادم –
الزائد

التحميل

–

لمتوابع

المعامالت االفتراضية

 الصفوف المركبة – الصداقة
 زيادة تحميل المؤثرات

المؤشرات واإلدارة الديناميكية لمذاكرة
 المؤشرات – التصريح عن

متحول من النمط مؤشر –

إسناد القيم إلى المؤشرات –
ILO3

النفاذ إلى المعطيات باستخدام

1.5

1.5

وظائف

تمارٌن

المؤشرات

 المصفوفات والمؤشرات
 المؤشرات والصفوف
 الذاكرة الديناميكية
لغة C++
ILO4

 القنوات

وصل

–

بالممفات الخارجية

القنوات

1.5

1.5

وظائف

تمارٌن

بناء بنى المعطيات المتقدمة باستخدام

الصفوف والمؤشرات
ILO5

 بناء

صف

جديد

مصفوفة أحادية البعد

 تحسين

الصف

يمثل
السابق

3

تمارٌن
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باستخدام المؤشرات والحجز
الديناميكي

 بناء

صف

يمثل

المترابطة

 فكرة

مبسطة

عن

الالئحة
بنى

المعطيات المتقدمة (المكدس

– الرتل – الشجرة)
 -5معاٌٌر التقوٌم:
نمط التقوٌم
ILO
المحصالت التعلٌمٌة

النتائج التعلٌمٌة

Code

 .3إتقبى هببدئ البرهجت اإلجرائيت

إظهار فهم جيد لبنى
التحكم البرمجية من
تعليمات اختيارية أو
تكرارية ،إظهار فهم
جيد لبناء توابع
(برامج فرعية
واستيعاب لمفاهيم
عديدة مرتبطة مثل
المتحوالت المحلية
ووسطاء التابع
واستدعاؤه والتمرير
بالقيمة و....

 .4تعرف وفهن أسس التصوين
الغرضي التىجه

إظهار فهم جٌد لكٌفٌة بناء
صف وتحدٌد سماته
وأفعاله ،تقسٌم مكونات
الصف مع كٌفٌة التعامل
فٌما بٌنها ،التعامل مع
مفاهٌم التحمٌل الزائد
للتوابع والمعامالت
االفتراضٌة وفصل واجهة

ILO1

ILO2

تفاعل فً
الجلسات
المتزامنة





عملً





امتحانات





عروض
ومقابالت

تقارٌر
ووظائف
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الصف عن التنجٌز،
التعامل مع مفهوم
التحمٌل الزائد للمؤثرات

تعرف على الوؤشراث والحجس
الذيٌبهيكي للذاكرة

ILO3

 .5تعرف على الولفبث الٌصيت
ILO4

تعرف على هفبهين هتقذهت
ILO5

 -6أدوات ومختبرات القسم العملً:
إسم األداة

توصٌفها

Visual Studio C++

بيئت عول برهجيت أهريت

 -7المراجع األساسٌة:

ملفات  pdfالمرفوعة على مودل

فهم لمعنى التعامل
مع المؤشرات
والعملٌات علٌها،
فهم لمعنى الحجز
الدٌنامٌكً للذاكرة
فهم آلٌة قراءة ملف نصً
ٌحوي معطٌات بغض
النظر عن أداة تسجٌله،
فهم آلٌة كتابة معطٌات
على ملف نصً

فهم مبسط لكيفية
الدمج بين
المؤشرات
والصفوف
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: المراجع اإلضافٌة-8

C++, How to Program – by H. M. Deitel, Prentice Hall ….
Programmation cours et exercises – Guy Chaty / Jean Vicard – Edition EllipsesMarketing ….
Computing concepts with C++ essentials – Cay Horstmann – John wiley & …. Ullman
– 1999
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
http://www.learncpp.com/
http://ww.tutorialspoint.com/cplusplus/
http://www.deitel.com/Books/C/CHowtoProgram9e/tabid/3644/Default.aspx

