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 Computer Programming C اسم المادة
 ساعة نظرياً( 83أسبوع سنوياً ) 03 مقرر الفصل

 Cدراسة واتقان حل المسائل البرمجية و تعلم البرمجة بلغة  المادة أهداف
 للمادة األساسية التفاصيل

 
 

 Introduction to computer 

 Introduction to structured 
programming 

 Data type, Constants, and Variables 

 Input and output: ( C and C++ ) 

 Operators 

 Decision operations 

 Repeat operations 

 C  Pre-processor 

 Structured Data Types 

 Pointer 

 Function 

 Files: ( C and C++ ) 
 

  الكتب المنهجية
 المصادر الخارجية

 
 

 Programming in objective-C / Stephen G. 

Kochan.3rd Ed. 

 An Introduction to the C Programming Language 
and Software Design by Tim Bailey 

 تحان النهائياالم ختبرالم فصل الثانيال نصف السنة ولالفصل اال تقديرات الفصل
03% 03% 03% 03% 03% 

      معلومات اضافية
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 المالحظات المادة العملية الماده النظرية التاريخ

1 11-11 

Introduction to computer 

 Computer structure 

 Computer generation 

 Computer today 

  

1 12-11 

Introduction to structured 

programming 

 Structured 
programming 

 Review programming 
language 

  

3 4-11  Flowchart   

4 11-11  Algorithms   

5 12-11 
Introduction to C language 

  

6 15-11 

Data type, Constant and 

Variable 

 Data type 

 Constant and Variables 

Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

7 1-11 
Definitions and Declarations 
in C 

Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

2 9-11  Basic input and Output 
Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

9 16-11 
 Complete program 

 Program Style 

Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

11 13-11 

Operator 

 Arithmetic Operators, 
Boolean operators 
and comparison 

Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

11 31-11 
 Decision 

 If statement 

Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

11 6-1  Switch statement 
Implementation of 

examples in Visual C tools 
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13 13-1 
Exam 

  

14 11-1 
Repeat structures 

 For loop 

Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

15 17-1  While loop 
Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

16 3-1  Do -while Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة

17 17-1 
Structure Data Type 

 Array, String 

Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

12 14-1 
 Structure Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

19 3-3 
 Array of Structure Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

11 11-3  Pointer and array 
Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

11 17-3  Array of pointer 
Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

11 14-3  Pointer Mathematics 
Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

13 31-3  Function Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

14 7-4  Function Definition Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

15 14-4  Pointer with function Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

16 11-4 
 Calling Function Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

17 12-4 
 Passing Arguments by 

Reference(C and C++)  

Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

12 5-5 
Exam 

  

19 11-5 
 File 

 Open File and Close  

Implementation of 
examples in Visual C tools 

 

31 19-5 
 Read to file Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

31 16-5 
 Write to File Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

31 1-6 
 C Standard Library and 

header files 
Implementation of 

examples in Visual C tools 
 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.cppreference.com%2Fw%2Fc%2Fheader&ei=G15qVIOfMIP5ygPf94DADw&usg=AFQjCNE_XmKeGZgFLPFdLd5V5yBs_JQD4Q&bvm=bv.79908130,d.bGQ
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.cppreference.com%2Fw%2Fc%2Fheader&ei=G15qVIOfMIP5ygPf94DADw&usg=AFQjCNE_XmKeGZgFLPFdLd5V5yBs_JQD4Q&bvm=bv.79908130,d.bGQ
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