جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 1021 : :

اسم المقرر  :أساسيات برمجة هيكلية

التخصص  :نظم المعلومات اإلدارية .

عدد الوحدات الدراسية 12:

 – 0أهداف المقرر :

الفرقة  /المستوي  :األولي
نظري √

عملي √

 -1معرفة أسس حل المشااكل بسساتخدام خاراال التادفق واللوتاريتماات كلسااس للباات البرمجاة
المختلفة والتصميم المنلقى باألسلوب الهيكلى ). (Structure Programming

-0تنمية مهارات اللالب العملية فى إستخدام مترجمات اللبات العالية (.)Compilers
 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعرفة والفهم:

ب – المهارات الذهنية :
جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :
د – المهارات العامة :

 – 4محتوي المقرر :

أ –1معرفااة أس االيب تحلياال المشاااكل وو ااف هاادف أو أكصاار للتصااميم المنلقااى للوصااول للحلااول
المصلي.
أ – 0يتعاارف اللالااب علااى األدوات البرمجيااة المسااتخدمة فااى توصيااق الحلااول المنلقيااة للمشاااكل
.
أ -3يتعرف اللالب على إحدي لبات الحاسب العالية مصل  C#وكيفية تلورها.
ب – 1مقدرة اللالب على تخزين واسترجاع البيانات واستخدام العمليات الحسابية .
ب – 0يقدر اللالب على كتابة البرامج بسحدي لبات الحاسب العالية مصل  C#بصورة مصالية
Optimized
ج – 1إستخدام الجمل الشرلية وجمل التكرار والقفز في حل المشاكل . Problem solving
ج – 0يتقن اللالب كتابة البارامج المتقدماة بسساتخدام الادوال والمصافوفات للتبلاب علاى البرمجاة
التقليدية.

 .1تنمية مهارات العرض الفعال للمعلومات واالبحاث العلمية ومناقشتها بطريقة علمية
منطقية من خالل األبحاث والعمل الجماعى لحل بعض المسائل البرمجية األكثر تعقيدا
والمتعددة المراحل.
 .0تنمية مهارات العمل الجماعي.

محا رة

المحتوى

ساعات إرشاد /
دروس أكاديمية
 /عملية

إجمالي عدد
الساعات

مقدمه عن لبات البرمجة واستخداماتها و
مراحل تلورها.

4

2

6

مراحل إنشاء البرامج ،خراال التدفق

4

2

6

-1-

والخوار زم

 -5أساليب التعليم والتعلم:

 -6أساليب التعليم والتعلم
لللالب ذوي القدرات
المحدودة :

تلبيقات عملية ( خراال التدفق والخوارزم
)

8

4

12

العمل فى بياة Microsoft Visual
Studio .Net 2010

4

2

6

أنواع البيانات (المتبيرات والصوابت من
خالل )C#

8

4

12

تخزين واسترجاع البيانات واستخدام
العمليات الحسابية

4

2

6

الجمل الشرلية واستخداماتها

4

2

4

جمل التكرار والقفز

4

4

6

الدوال

4

2

6

المصفوفات

4

0

6

مراجعة

4

0

6

 -1محا رات(شرح تفصيلى بواسلة
".)"Power Point Presentation+ Data show
 -3التدريب العملى فى معامل الحاسب.
 0عمل تقارير بحصية بواسلة المراجف واألنترنت عن بعض المو وعات الهامة
ومناقشة الجيد منها.
ساعات مكتبية – ارشاد اكاديمي – ملف المتعصرين و ذوي اإلحتياجات الخاصة -
مجموعات تقوية .

 – 7تقويم اللالب :
أ  -األساليب المستخدمة :

ب – التوقيت :

امتحان أعمال السنة.
امتحان نهاية العام.
األمتحانات التحريرية  :لتقييم المعرفة والفهم والمهارات الذهنية والعملية.
 :لتقييم المهارات العامة والمنقولة.
التقارير البحصية
االسبوع 8 :
 -1التقييم ( 1إمتحان أعمال السنة)
االسبوع 15:
 -0التقييم (0االمتحان العملى)
االسبوع 16 :
-3التقييم ( 3االمتحان التحريرى)

-2-

جـ  -توزيف الدرجات :

 – 8قاامة الكتب الدراسية
والمراجف :
أ – مذكرات :
ب – كتب ملزمة :

إمتحان أعمال السنة

% 12

الح ور والمشاركة فى الحوار

% 12

التقارير البحصية

%5

االمتحان العملى

%12

االمتحان التحريرى

%65

المجموع

%122

 ملخص الشرح فى المحا رات.
كتاب " " Fundamental Structured Programming in C#
د  /عماد الدين سيد إبراهيم عصمان.
دار النشر  :مؤسسة االعالم التربوى لللباعة

جـ كتب مقترحة :
C# The Complete Reference 2010, Herbert Schildt,

1.
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Learn C# Includes the C# 3.0 Features, Sam A.
Abolrous, Wordware Publishing, Inc., ISBN-10: 159822-035-7.
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