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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دَبنًخ خبيؼ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ انؼهىو / لسى ػهىو انحبسىة انمسى اندبيؼٍ / انًشكز .2

  opt1/الشیئیة البرمجة اسى / سيز انًمشس .3

 حعىس داخم اندبيؼخ أشكبل انحعىس انًزبحخ .4

 فصهٍ انفصم / انسنخ .5

 اسبوع لكل ػًهٍ + 2نظري   2  )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 2116 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 اف انًمشسأهذ.8
 

 الكفوءة رمج ا الب بها تتمیز التي الخصائص على والتعرف كمبرمج الطالب اعداد الى تهدف
 .المهیكلة البرمجة لغات في مستخدم هو ما عن فضال الشیئیة البرمجة زت ا می واستخدام

 لغة واستخدام ++C النظریة المادة لمفردات كتطبیق المادة من العملي الجانب في
 
 

 

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.

 وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى انًمشسيخشخبد .11
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  االهذاف انًؼشفُخ - أ

 الشیئیة البرمجة میزات  استخدام -
 ++C لغة  استخدام -

  

  االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 

 انززكش-انًؼشفخ يهبساد  – 1ة

 زحهُم انززكُش وانيهبساد   - 2ة

      يهبساد االسزخذاو وانزطىَش   - 3ة 

     -4ة

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 غشَمخ انًحبظشح واسزخذاو انسجىسح انزفبػهُخ  -انششذ ثبسزخذاو ادواد انؼشض انحذَثخ انًخزهفخ -

 . ثبنجشايح انشُئُخرزوَذ انطهجخ  ثبالسبسُبد وانًىاظُغ االظبفُخ انًزؼهمخ    -

 رزطهت انزفكُش وانزحهُم   ًخ انحذَثخ  وانزٍاالنظركىَن يدًىػبد نمبشُخ خالل انًحبظشاد نًنبلشخ  -

انطهت ين انطهجخ يدًىػخ ين االسئهخ انزفكُشَخ خالل انًحبظشاد يثم يبرا وكُف ويزً ونًبرا  -

 نًىاظُغ يحذدح 

 اػطبء انطهجخ واخجبد ثُزُخ رزطهت رفسُشاد رارُخ ثطشق سججُخ -

  

 

 غشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انؼًهُخ -1

 خزجبساد اننظشَخاال -2

 انزمبسَش وانذساسبد -3

 ايزحبنبد َىيُخ ثبسئهخ حههب رارُب   -4

 ثُزُخدسخبد يحذدح ثىاخجبد  - 5
 االهذاف انىخذانُخ وانمًُُخ -ج

 .انًشبكم انًشرجطخ ثبالغبس انفكشٌرًكُن انطهجخ ين حم  -1ج

 هفخ.يخزنزطجُمبد   ثبسزخذاو انجشيدخرًكُن انطهجخ ين حم انًشبكم   -2ج

 -3ج

   -4ج
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انًنمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انزبهُهُخ انًهبساد  انؼبيخ و -د 

.) 

 يزبثؼخ  انزطىس انؼهًٍ ين خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًُخ ػن غشَك االنزشنُذ   -1د

 مطش نًشبسكخ فٍ انًؤرًشاد انؼهًُخ داخم وخبسج انا -2د

 انًشبسكخ فٍ انىسش واننذواد انؼهًُخ داخم وخبسج انمطش -3د

 و يؤسسبد انذونخ وششكبد انمطبع انخبص.انزَبساد انًُذانُخ فٍ انًشبسَغ انصنبػُخ  -4د
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 خ انزحزُخ انجنُ.12

 ++Programming in C      انكزت انًمشسح انًطهىثخ -1

 انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس( -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. 

 ثنُخ انًمشس.11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى

1 2  Constructors and 

destructors functions 

يحبظشح انكزشونُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

2 2  
Friends functions 

 

يحبظشح انكزشونُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

3 2  
Friend class  يحبظشح انكزشونُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 زجبس شفهٍ او رحشَشٌاخ

4 2  

Default Arguments and 

Implicit Member 

Argument 

يحبظشح انكزشونُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

5 2  

Constant Members and 

Scope Operator, Member 

Initialization List, and 

Static members 

يحبظشح انكزشونُخ 
س ثبسزخذاو يحش
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

6 2  
Member pointers and 

reference members 

يحبظشح انكزشونُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

7 2  
Class object members and 

object arrays 

يحبظشح انكزشونُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

8 2  
Operator overloading 

 
يحبظشح انكزشونُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

9 2  
Function Overloading  يحبظشح انكزشونُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

11 2  
Inheritance  يحبظشح انكزشونُخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 حشَشٌاخزجبس شفهٍ او ر

11 2  
Class hierarchy notation  يحبظشح انكزشونُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

12 2  
Multiple inheritance  يحبظشح انكزشونُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

13 2  
Function template  يحبظشح انكزشونُخ

ثبسزخذاو يحشس 
 سىفذيبَكشو

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

14 2  
Class template definition, 

members 
يحبظشح انكزشونُخ 

ثبسزخذاو يحشس 
 يبَكشوسىفذ

 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ

15 2  
Virtual function definition, 

polymorphism 
يحبظشح انكزشونُخ 
ثبسزخذاو يحشس 

 يبَكشوسىفذ
 اخزجبس شفهٍ او رحشَشٌ
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3) Sharam Hekmat, “C++ Essentials”. 

انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصٍ ثهب  - أ

   )انًدالد انؼهًُخ,انزمبسَش,...(

انًشاخغ االنكزشونُخ,يىالغ  - ة

  االنزشنذ...

 

 .خطخ رطىَش انًمشس انذساس13ٍ

 .اإلنًبو ثكم يب هى يسزحذس وخذَذ فٍ اسزشارُدُبد انزؼهُى وانزؼهى 

 انحذَثخ ؼهًُخزبئح  انجحىس اناالسزفبدح ين يسزدذاد ن. 

 .رطجُك ثؼط اسزشارُدُبد انزذسَس انحذَثخ 

 رىسُغ يفشداد انًنهح. 

 ادخبل كزت يصذسَخ وينهدُخ حذَثخ. 

 اػذاد وسش ػًم يسزمجهُخ. 

 


