
مجة  تقن البر
َ
أ

#Cباستخدام لغة 

إعداد وتقديم
  
باسم عواض المزين 



ة نبذة عن مقدم المحاض 

ي علوم الحاسب اآللي ✓
 
البكالوريوس ف

ي برمجة الحاسب اآللي ✓
 
المشارك ف

ونية وتصميم وإدارة قواعد البيانات ✓ ي تطوير تطبيقات الويب والمواقع اإللكتر
 
متخصص ف

ي ✓
اض  كة التدريب االفتر حصلت عىل شارات رقمية من شر





ة محاور المحاض 

مجة أساسيات التر
#Cبلغة 

تطبيق عمىلي عىل
مجة  أساسيات التر

#Cبلغة 

ي  كتابة كود برمجر
وع لمشر

مجةنصائح إلتقان التر 



أساسيات البرمجة
#Cبلغة 



مجة ؟ لماذا أتعلم البر

ي ليستبدأنيمكنلنصمثالهو النصهذا 
 
ف

نمالنصهذا توليد تملقد المساحة،نفس
،النصمولد  مثلتولد أنيمكنكحيثالعربر
األخرىالنصوصمنالعديد أو النصهذا 

ا يولدهالتر الحروفعدد زيادةإلإضافة
.التطبيق

يتيحالفقراتمنأكتر عدد إلتحتاجكنتإذا 
كما الفقراتعدد زيادةالعربر النصمولد لك
تريد

تطبيق ويببتطبيق سطح مكتتطبيق جوال

مجة ستكون قادر بإذن هللا عىل تطوير  :إذا تعلمت البر

ي 
وب  موقع إلكتر



مجة باستخدام ل غة البر



ات المتغبر

MyName
My_Name
MyName1
MyName_2

type variableName = value; 

ات وط تسمية المتغبر شر

ال يبدأ برقم

ال يوجد مسافة

بدون رموز

5MyName
My Name
MyName#
My-Name

تسميات خاطئة

تسميات صحيحة



type variableName = value;

أنواع البيانات

String

int 

double

char 

bool 



بعض األوامر المهمة

أمر الطباعة 

استقبال المدخالت من المستخدم

التعليقات



ات التعامل مع المتغبر

الُمخرجات



العمليات الحسابية

الُمخرجات



طية العبارة الشر

الشرط



العبارة التكرارية

قيمة البداية شرط التوقف مقدار الزيادة في كل  دورة



الدالة

اسم الدالة

استدعاء الدالة



تطبيق عملي على أساسيات
#Cالبرمجة بلغة 

https://www.w3schools.comhttps://visualstudio.microsoft.com/downloads



كتابة كود برمجي لمشروع

يقوم البرنامج بطباعة 100أكتب كود برنامج يقوم بتسجيل سرعة السيارة وفي حال كانت سرعة السيارة تتجاوز الـ 

يقوم البرنامج 100رسائل للسائق تخبره بأن لديه مخالفة مرورية، وفي حال كانت سرعة السيارة أقل من الـ 3

.بطباعة رسالة واحدة للسائق تخبره بأنه متبع لألنظمة المرورية



مجةنصائح إلتقان البر

1

3

2

4

إذا تعلمت لغة برمجة واحدة 

تستطيع تعلم أي لغة أخرى

ةتطوير التطبيقات والمواقع اإللكترونيالمشاركة في المشاريع البرمجية

التطبيق العملي مهم

ألن البرمجة بدون ممارسة ال شيء



 لكم
ً
شكرا


