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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
الوحدة / المساق  اسم

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 األول
البرمجة التعرف على 

 الكيانية

Introduction to 

Object Oriented 

Programming   
 عملينظري+

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثاني

على مراحل تطور التعرف 
لتعرف اة والبرمجة الكياني

على مبدا التغليف واخفاء 
 البيانات

The Evolution of 

OOP , 

Encapsulation 

and Data Hiding 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثالث
مبدا الوراثة و التعرف على 

لبرنامجاعادة استخدام ا  

Inheritance and 

Reuse 

Polymorphism, 

Short History 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الرابع
المفاهيم التعرف على 

 االسياسية للبرمجة الكيانية

Basic Concepts 

of Object 

Oriented 

Programming 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 شهريةوامتحانات 

 4 الخامس
الصنوف التعرف على 

 وكيفية تعريفها في البرمجة

Classes , 

Introduction , 

Declaration of 

classes 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 السادس
على الدوال  التعرف

 وانواعها

Function 

declaration, 

Types of 

functions 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 السابع

الصنوف التعرف على 
 وكيفية تكوين

Constructors and 

Destructors   

Class 

Constructors 

and Destructors 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثامن

تكوين  التعرف على  
Overloading 

Constructors, Class 

Templates   

Overloading 

Constructors, 

Class 

Templates 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 التاسع

التعرف على مبدا الوراثة 
في البرمجة وطريقة تكوين 

 برنامج 

Inheritance, 

Introduction, 

Declaration of 

Inheritance An 

Example 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 العاشر
التوارث التعرف على 

 االحادي

Single 

Inheritance 
 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 ر الحادي عش

الوراثة اعتمادا  التعرف على
 على مخصص الوصول 

Inheritance 

based on 

access-specifier 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثاني عشر

الوراثة اعتمادا  التعرف على
على مخصص الوصول 

 العام

Inheritance 

with Public 

access-specifier 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثالث عشر

الوراثة اعتمادا  التعرف على
على مخصص الوصول 

 الخاص

Inheritance 

with Private 

access-specifier 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 



  
 6الصفحة 

 
  

 وامتحانات شهرية

 4 ع عشرالراب

   التعرف على
Parent Constructors 

and Destructors 

Parent 

Constructors 

and Destructors 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الخامس عشر
ى تعدد االشكال التعرف عل

 وموشرات الصنوف

Polymorphism, 

Introduction, 

Pointer to 

Classes 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 السادس عشر

4 
الربط الثابت التعرف على 

 والديناميكي

Static and 

Dynamic 

Binding 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 السابع عشر

4 

عدد انواع تالتعرف على 
االشكال و تعدد االشكال 

  للمتغيرات

Types of 

Polymorphism, 

Polymorphism 

of Variables, 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثامن عشر

4 

التعرف على تعدد االشكال 
 للدوال والكائنات

Polymorphism 

of Functions, 

Polymorphism 

of Objects 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 التاسع عشر

4 
الدول ى التعرف عل
 االفتراضية

Virtual 

Functions 
 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 العشرون
الدوال ى التعرف عل
  المتجاوزة

Override 

Function, 

Constructor and 

Virtual 

Destructor 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الحادي 

 والعشرون
4 

الطبقة ى التعرف عل
االساسية للصنف و الدالة 

 االفتراضية الصرفة

Abstract Base 

Class (ABC) 

and Pure 

Virtual 

Function 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثاني 

 العشرون

4 

التحميل الزائد ى التعرف عل
للمعامالت والمعامالت التي 

 ال يمكن تحمليها

Operator 

Overloading , 

Introduction, 

Operators that 

can’t be 

overloaded 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

، واجبات ال صفية

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثالث 

 والعشرون

4 
معامالت ى التعرف عل

مع دوال االعضاء الدوال  

Operator 

Functions, 

Operator 

Overloading 

with Member 

Operator 

Functions 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الرابع 

 والعشرون
4 

معامالت ى لتعرف علا
 الدوال

Operator 

Overloading 

with the Non- 

member 

Operator 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1. Lafore, Robert. Object-oriented programming in 

C++. Pearson Education, 1997. 

2. Prof.Oqeili Saleh and others, “Mastering C++”, 

Dar AlShorok,Amman-Jordan,2004. 

3. David Parsons. Object oriented programming with 

C++. Cengage Learning EMEA, 2000. 

)وتشمل على سبيل المثال   متطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية(
 

Functions 

الخامس 

 والعشرون

4 
 النماذج و التعرف على

 انواعها

Templates , 

Types of 

Templates, 

Function 

Template, Class 

Template 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السادس 

 والعشرون

4 
المكتبة  التعرف على

 انواعها القياسية للنماذج  و

Standard 

Template 

Library: 

Containers, 

Vectors, 

algorithms. 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

ت قصيرة امتحانا

 وامتحانات شهرية

السابع 

 والعشرون

4 
االستثناءات التعرف على 

 وكيفية معالجتها وانواعها

Exception 

Handling, 

Introduction to 

Exceptions, 

Checked vs 

Unchecked 

exceptions, 

Throwing 

Exceptions 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 شهريةوامتحانات 

الثامن 

 والعشرون

4 
مرونة التعرف على 

 المعامالت الصديقة للدوال

Flexibility of 

Friend Operator 

Functions, 

Overload the 

Output 

Operator 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

التاسع 

 والعشرون
4 

التعرف على مواضيع 
  لبرمجة الكيانيةمتقدمة في ا

Selected 

Advance OOP 

Topics, Custom 

Header Files, 

Selected 

problems 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثالثون

4 
حماية  كيفية التعرف على

 البرامج من الفايروسات

Program’s Self-

Protection, 

Simple Virus 

and its Anti-

Virus 

 نظري+عملي

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية
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)وتشمل على سبيل  الخدمات االجتماعية

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(
 التطبيق العملي يف الشركات والدوائر ذات العالقة ومشاريع حبوث التخرج.

 

 القبول .13

 ال يوجد المتطلبات السابقة

 15 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

  


