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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 دیالىة جامع المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلیة العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

 205COOOP/ البرمجة الشیئیة رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 عملي لكل اسبوع 3+ نظري  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

تهدف الى اعداد الطالب كمبرمج والتعرف على الخصائص التي تتمیز بها البرامج الكفوءة 

. واستخدام میزات البرمجة الشیئیة فضال عن ما هو مستخدم في لغات البرمجة المهیكلة

  في الجانب العملي من المادة كتطبیق لمفردات المادة النظریة ++Cواستخدام لغة
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10

  االھداف المعرفیة - أ

  استخدام میزات البرمجة الشیئیة -1أ

  ++Cاستخدام لغة -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
      ستخدام والتطویرمھارات اال   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  محاضرات نظریة وعملیة
 

 طرائق التقییم      

  
  امتحانات دوریة نظریة وعملیة

 

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  .للبرمجة الشیئیةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
  .المختلفة التي تبنى باستخدام البرمجة الشیئیة نظمةاالبناء اكل  في تمكین الطلبة من حل المش -2ج
  -3ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  ات العلمیة داخل وخارج القطرالمشاركة في الورش والندو  -

  .و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاصالزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة   -
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المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور ( المنقولة التاھیلیة المھارات  العامة و - د 
  ).الشخصي

  ل بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصا  --1د
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر  --2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  --3د
  .و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاصالزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة   -   -4د
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 البنیة التحتیة .12

 ++Programming in C      الكتب المقررة المطلوبة - 1

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2

1) Bjare Strrooustrup, “Object Oriented Programming with 

C++”, Addison-Wesley Publication. 

2) Prof.Oqeili Saleh and others, “Mastering C++”, Dar Al- 

Shorok,Amman-Jordan. 
3) Sharam Hekmat, “C++ Essentials”. 

 الكتب والمراجع التي یوصي بھا  - أ

 بنیة المقرر.11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 2  Principles of 
programming  

  شرح المحاضرة
باستخدام السبورة و 

عارض البیانات 
باالضافة الى التطبیق 

 العملي في المختبر

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 
باالضافة الى 

 حانات الشھریةاالمت

2 2  Principles of 
procedural 

programming  

= = 

3 2  Functions in C++  = = 

4 2  Pointers in C++  = = 

5 2  Principles of 
OOP,benefits of OOP  

= = 

6 2  Basic concepts of OOP  = = 

7 2  Objects, classes 
(declarations and 

manipulation)  

= = 

8 2  Data abstraction, 
encapsolation  

= = 

9 2  Message 
communication and 

dynamic binding  

= = 

10 2  Members(functions 
and data) access 

modes  

= = 

11 2  Objects as function 
arguments  

= = 

12 2  Returning objects  = = 

13 2  Arrays of objects 
(declaration, 
initialization, 
processing)  

= = 

14 2  Constructors,function 
overloading  

= = 

15 2  destructors  = = 
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  ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة - ب
   ...االنترنت

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي.13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم •

  .الحدیثة علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

 .توسیع مفردات المنھج •

  


