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 ++Cالبرمجت لغت في  structs( التراكٌب)السجالت 

مختلفة ٌتم تخزٌنها فً بٌانات متغٌرات ذات أنواع مجموعة هو : structureأو   structالسجل •

لدٌنا عدة مكونات أو أشخاص ٌشتركون فً معلومات حال تستخدم فً . اسم واحدذاكرة الحاسب تحت 

 .فً سجل واحد ٌشتركون جمٌعا بنفس المعلومات عدة أشخاص فتستخدم لجمع تعارٌف متشابهة معٌنه 

    struct Structures_Name 

    { 

    Type var1; 

    Type var2; 

    . 

    . 

   }  Object_Name1,Object_name2; 
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 السجالت تدخل ضمن مواضٌع البرمجة كائنٌه التوجه

وكل ( متغٌّرات)كل سجل ٌحتوي على مجموعة حقول 

 .ٌحتوي على بٌانات من نوع واحد( متغٌّر)حقل 

Type : داخل السجل وممكن وضع أنواع مختلفة من المتغٌرات داخل سجل واحد ( الحمل)بٌانات المتغٌر نوع

 .وٌكون عدد المتغٌرات غٌر محدد.

 مباشرةٌوضع السجل بعد تعرٌف المكتبات 

ObjectName : وممكن اشتماق عدد غٌر محدد من .الكائن المشتك من السجل وممكن أن ٌكون أي اسم اسم

 ونبدأ بتعرٌف هذه الكائنات بعد إغالق لوس السجل. الكائنات من سجل واحد فمط نضع فارزة بٌن كل كائن وأخر

Structures_Name:  السجل وممكن أن ٌكون أي اسم اسم 
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 ++Cفً  structsعلى السجالت مثال 
ثم اسم انحقم انذي ).( كائن نكتب اسم انكائن ثم نقطة أي نهوصول إنى بٍانات : سٌارةسجل 

 نرٌد إدخانه أو طباعته أو انتعدٌم عهٍه أو معانجته

لها رلم  Carإلنشاء سجل سٌارة •
المصنعة الشركة ومودٌل واسم لوحة 

 :و اسم المالن، نكتب ما ٌلً

#include<iostream> 

#include<string> 

using namespace std; 

struct Car 

{ 

int CarNumber; 

int Model; 

char factoryDesgin[20]; 

char ownerName[25]; 

} HaysamCar,AhmadCar; 

معلومات سٌارتً هٌثم و احمد، ( إسناد)إلدخال •
HaysamCar,AhmadCar ًنكتب ما ٌل: 

main() 

{ 

HaysamCar.CarNumber =224466; 

HaysamCar.Model=2018; 

strcpy(Haysamcar.factorydesgin=“BMW”); 

strcpy(Haysamcar.ownername=“Haysam”); 

AhmadCar.CarNumber =123123; 

AhmadCar.Model=2017; 

strcpy(AhmadCar.factorydesgin=“KIA”); 

strcpy(Ahmadcar.ownername=“Ahmad”); 

} 
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 ++Cفً  structsعلى السجالت مثال 
إدخانه نرٌد اسم انحقم انذي ثم ).( كائن نكتب اسم انكائن ثم نقطة نهوصول إنى بٍانات أي : طالبسجل 

 معانجتهأو طباعته أو انتعدٌم عهٍه أو 

جامعً و اسم رلم طالب له إلنشاء سجل •
( الجامعة و الكلٌة والعنوانو الطالب )

 :نكتب ما ٌلً

#include<iostream> 

#include<string> 

using namespace std; 

struct Stud 

{ 

int StdNumber; 

char StdName[25]; 

char StdUniv[20]; 

char StdFac[20]; 

char StdAddr[50]; 

} Haysam,Fadi; 

 Haysam, Fadiالطالبٌن إلدخال معلومات •
 :، نكتب ما ٌلcin.getًو  cinبواسطة تعلٌمتً 

main() 

{ 

cin>>Haysam.StdNumber; 

cin.get(Haysam.stdname,25) ; 

cin.get(Haysam.StdUniv,20); 

cin.get(Haysam.stdfac,20); 

cin.get(Haysam.StdAddr,20); 

cin>>Fadi.StdNumber; 

cin.get(Fadi.StdName ,25); 

cin.get(Fadi.StdUniv,20); 

cin.get(Fadi.StdFac,20); 

cin.get(Fadi.StdAddr,20); 

} 
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 ++Cالبرمجت لغت في  structsالسجالت المتداخلة 

سجل مثال لو كان لدٌنا منه الفائدة . struct1أخر سجل داخل    struct2سجلهً طرٌمة وضع •

 (  .و عنوانه( ٌوم و شهر و سنة)رلم الطالب، اسمه و تارٌخ مٌالده مؤلف من )طالب ٌحتوي على 

struct Structures_Name1 

{ 

struct Structures_Name2 

{ 

Type var21; 

Type var22; 

. . . 

} ObjectName21,Object_name22; 

Type var11; 

Type var12; 

. . . 

}ObjectName11,Object_name12; 
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 (ٌوم و شهر و سنة)مؤلف من المٌالد تارٌخ سجل 

 و ٌتم التعامل معه كحقل ضمن سجل الطالب 

Structures_Name:  هو اسم السجل وممكن أن

 ٌكون أي اسم 
Type : هو نوع بٌانات المتغٌر داخل السجل وممكن

وضع أنواع مختلفة من المتغٌرات داخل سجل واحد 

 .غٌر محددعدد المتغٌرات وٌكون .

ObjectName : هو اسم الكائن المشتك من السجل

وممكن اشتماق عدد غٌر محدد .وممكن أن ٌكون أي اسم 

من الكائنات من سجل واحد فمط نضع فارزة بٌن كل 

ونبدأ بتعرٌف هذه الكائنات بعد إغالق لوس . كائن وأخر

 .السجل

 مباشرةتعرٌف المكتبات الرئٌسً بعد السجل ٌوضع 



 ++Cفً  structsعلى السجالت المتداخلة مثال 
اسم انكائن )أو ( اسم انحقمثم ).( انكائن ثم نقطة اسم )كائن نكتب أي إنى بٍانات نهوصول : سجل طالب

 معانجتهأو طباعته أو انتعدٌم عهٍه أو إدخانه نرٌد انذي ( اسم انحقم ).( اسم انكائن انثانً ثم ).( األول ثم 

 سجل طالب له رلم جامعً و اسمإلنشاء 
ٌوم )وتارٌخ مٌالد مؤلف من ثالثة حمول 

 :وعنوان، نكتب ما ٌلً( وشهر وسنة

#include<iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 
struct Student 
{ 
struct Birthday 

 { 
 int Day; 
 int Month; 
 int Year; 
 } Birth; 
int Number; 
char Name[25]; 
char Addr[50]; 
} Stud; 

، cin.getو  cinإلدخال معلومات الطالب بواسطة تعلٌمتً •
 :نكتب ما ٌلً coutوطباعة بٌاناته بواسطة 

main() 
{  cout<<“Enter The Data of Student:\n”; 
cout<<“Num?“;                cin>> Stud.Number; 
cout<<“\nName?“;          cin.get(Stud.Name,25); 
cout<<“\nDay?“;              cin>> Stud.Birth.Day; 
cout<<“\nMonth?“;        cin>> Stud.Birth.Month; 
cout<<“\nYear?“;            cin>> Stud.Birth.Year; 
cout<<“\nAddress?“;     cin.get(Stud.Addr,50); 
cout<<“------The Data of Student -----\n”; 
cout<<“StudN:”<< Stud.Number; 
cout<<“\nName:”<<Stud.Name; 
cout<<“\nBirthday:”<< Stud.Birth.Day; 
cout<<“/”<< Stud.Birth.Month; 
cout<<“/”<< Stud.Birth.Year; 
cout<<“\nAddress:”<< Stud.Addr; 
} 
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 ++Cفً  Array of structs( تراكٌب)مصفوفة سجالت 

كتلة واحد ضمن بٌانات نوع المتغٌّرات من من لمجموعة تخزٌن بأنها وسٌلة  Arrayلمد عرفنا المصفوفة •

 .منظمبشكل أو الحروف عدد من المٌم تخزٌن استخدام تمنٌة المصفوفات فً وتفٌد داخل الذاكرة واحدة 

 . واحدتحت اسم مختلفة بٌانات مجموعة متغٌرات من أنواع وسٌلة تخزٌن بأنه  structكذلن عّرفنا السجل •

نوع من وٌكون عدد الكائنات . مصفوفة ٌكون كل عنصر فٌها كائن من نوع سجلهً : مصفوفة السجالت•

مثال السٌارة أو الطالب فإن تخزٌن بٌانات سبٌل المثال لو عدنا إلى فعلى . سجل هو عدد عناصر المصفوفة
من نوع من تعرٌف كائن واحد  ++Cأربعٌن كائن مثالً تحتاج إلى تعرٌف خمسٌن كائن بٌنما تمكننا لغة 

 struct Structures_Nameالهٌكلٌة فتكون . وحجمه خمسٌن سجلمصفوفة 

 

struct Structures_Name 

{ 

Type var1; 

Type var2; 

. 

}  Object_Name[size]; 
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•Structures_Name:  هو اسم السجل وممكن أن ٌكون أي اسم 

•Type : هو نوع بٌانات المتغٌر داخل السجل وممكن وضع أنواع

 (محددغٌر عدد المتغٌرات )واحد مختلفة من المتغٌرات داخل سجل 

•Object_Name[size]  : من نوع مصفوفة له حجم واحد كائن هو

 .وكل عنصر فً هذه المصفوفة عبارة عن سجل. محدد



 ++Cفً  Array of structsعلى مصفوفة السجالت مثال 
نمعهومات أي نهوصول نتعامل مع عناصر المصفوفة كسجالت، أي : سجالت طالبمصفوفة 

 معانجتهأو طباعته أو انتعدٌم عهٍه أو إدخانه نرٌد اسم انحقم انذي ثم ).( كائن نكتب اسم انكائن ثم نقطة 

لخمسٌن سجل طالب له إلنشاء مصفوفة 
الطالب والجامعة )جامعً واسم رلم 

 :نكتب ما ٌلً( والكلٌة والعنوان

#include<iostream> 

#include<stdio> 

using namespace std; 

struct Student 

{ 

int StdNumber; 

char StdName[25]; 

char StdUniv[20]; 

char StdFac[20]; 

char StdAddr[50]; 

} STD[50]; 

و  cinإلدخال معلومات لخمسٌن طالب بواسطة تعلٌمتً •
gets  من مكتبةstdioنكتب ،: 

main() 

{ 

for(int i=0; i<50; i++) 

  { 

cout<<“Enter Data of Student*“<<i<<“+\n”; 

 cout<<“Number?”;   cin>>STD[i].StdNumber; 

 cout<<“\nName?”;       gets(STD[i].stdName) ; 

 cout<<“\nUniversity?”;  gets(STD[i].StdUniv); 

 cout<<“\nFaculty?”;        gets(STD[i].stdFac); 

 cout<<“\nAddress?”;     gets(STD[i].StdAddr); 

cout<<“---------------------------------------------\n”; 

   } 

cout<<“Thanks, Data completed”; 

} 
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نمعهومات أي نهوصول نتعامل مع عناصر المصفوفة كسجالت، أي : مصفوفة الطالبسجالت طباعة 

 معانجتهأو طباعته أو انتعدٌم عهٍه أو إدخانه نرٌد اسم انحقم انذي ثم ).( كائن نكتب اسم انكائن ثم نقطة 
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 :لطباعة كل بٌانات الطالب الخمسٌن، نكتب•

main() 

{ 

for(int i=0; i<50; i++)   { 

cout<<“Full Data of Student*“<<i<<“+”; 

cout<<“\n---------------------------------\n”; 

 cout<<“Number:”<<STD[i].StdNumber; 

 cout<<“\nName:“<<STD[i].stdname ; 

 cout<<“\nUniversity:”<<STD[i].StdUniv; 

 cout<<“\nFaculty:”<<STD[i].stdfac; 

 cout<<“\nAddress:”<<STD[i].StdAddr; 

cout<<“-------------------------------------\n”; 

   }   cout<<“Thanks, All Data Printed”; 

} 

لطباعة لائمة بأسماء وعناوٌن طالب كلٌة المعلوماتٌة 

 :فً الجامعة العربٌة فمط وعددهم أٌضاً، نكتب

main()  {  int sum=0; 

cout<<“Faculty of Informatics”; 

cout<<“\n-----------------------------\n”; 

for(int i=0; i<50; i++)    { 

If((STD[i].StdUniv ==“AUST”) &&( 
STD[i].stdfac==“Informatic”)) , 

cout<<STD[i].stdname ; 

cout<<STD[i].StdAddr; 

sum+=1;  } 

else cout<<“No IT Students in AUST”;  - 

cout<<“Sum of IT Students=“<<sum”; 

} 



 ++Cفً المتداخلة ( التراكٌب)السجالت مصفوفة 

وٌكون . مصفوفة ٌكون كل عنصر فٌها كائن من نوع سجالت متداخلةهً : مصفوفة السجالت المتداخلة•

مثال سبٌل المثال لو عدنا إلى فعلى . نوع سجل متداخل هو عدد عناصر المصفوفةمن عدد الكائنات 
 .  الطالب فإن تخزٌن بٌانات خمسٌن كائن ضمن مصفوفة حجمها خمسون سجل متداخل
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Structures_Name1:  الرئٌسً هو اسم السجل 

Structures_Name2:  (الفرعً)الداخلً هو اسم السجل 

Type var11,var12 : الرئٌسًداخل السجل المتغٌرات بٌانات نوع 

Type var21,var22 : الداخلًنوع بٌانات المتغٌرات داخل السجل 

ObjectName11[size1]  : من نوع مصفوفة له حجم كائن واحد

 .وكل عنصر فً هذه المصفوفة عبارة عن سجل رئٌسً. محدد

ObjectName21[size2]  : كائن واحد من نوع مصفوفة له حجم

 .داخلًوكل عنصر فً هذه المصفوفة عبارة عن سجل . محدد

struct Structures_Name1 
{ 
struct Structures_Name2 
{ 
Type var21; 
Type var22; 
} ObjectName21[size2]; 
Type var11; 
Type var12; 
.. 
}ObjectName11[size1]; 



 ++Cفً  structsعلى مصفوفة السجالت المتداخلة مثال 

إلدخال معلومات خمسون طالباً بواسطة •
  ، وطباعة بٌاناتgetsو  cinتعلٌمتً 

 :نكتب ما ٌلً coutالمصفوفة بواسطة 

#include<iostream> 

#include<stdio> 

using namespace std; 

struct Student 

{ 

struct Birthday 

 { 

 int Day; 

 int Month; 

 int Year; 

 } Birth[50]; 

int Number; 

char Name[25]; 

char Addr[50]; 

} Stud[50]; 

main()   {     

for(int i=0; i<50; i++)  { 

cout<<“Enter Data of Student*“<<i<<“+\n”; 

cout<<“Num?“;                cin>>Stud[i].Number; 

cout<<“\nName?“;          gets(Stud[i].Name); 

cout<<“\nDay?“;              cin>>Stud[i].Birth[i].Day; 

cout<<“\nMonth?“;        cin>>Stud[i].Birth[i].Month; 

cout<<“\nYear?“;            cin>>Stud[i].Birth[i].Year; 

cout<<“\nAddress?“;     gets(Stud[i].Addr);  } 

 for(int i=0; i<50; i++)  { 

cout<<“---Student Number *“<<i<<“+ -------\n”; 

cout<<“StudN:”<<Stud*i].Number; 
cout<<“\nName:”<<Stud[i].Name; 

cout<<“\nBirthday:”<<Stud*i].Birth[i].Day; 

cout<<“/”<<Stud*i].Birth[i].Month; 

cout<<“/”<<Stud*i].Birth[i].Year; 

cout<<“\nAddress:”<< Stud[i].Addr;  }  } 
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 ++Cفً  structsعلى مصفوفة السجالت المتداخلة 2مثال 

مائة طالباً وطباعة معلومات إلدخال •
لائمة بأرلام وأسماء وأرلام هواتف 
 :الطالب من مدٌنة حماة  فمط، نكتب

#include<iostream> 

#include<stdio> 

using namespace std; 

struct Student 

{ 

struct Address 

 { 

 char City[15]; 

 char Street[30]; 

 int Tel; 

 } Addr[100]; 

int Number; 

char Name[25]; 

} Std[100]; 

main()   {     

for(int i=0; i<100; i++)  { 

cout<<“Enter Data of Student*“<<i<<“+\n”; 

cout<<“Student ID?“;   cin>>Std[i].Number; 

cout<<“\nName?“;      gets(Std[i].Name); 

cout<<“\nCity?“;          gets(Std[i]. Addr[i]. City); 

cout<<“\n Street?“;     gets(Std[i]. Addr[i].Street); 

cout<<“\n Telephone?“;  cin>>Std[i]. Addr[i].Tel; } 

cout<< “Students from Hama are:\n”; 

for(int i=0; i<100; i++) { 

If(Std[i]. Addr[i].City==“Hama”)  , 

cout<<“ID:”<<Std[i].Number; 
cout<<“\nName:”<<Std[i].Name; 

cout<<“\nTel:”<<Std[i]. Addr[i]. Tel;   } 

 else cout<< “Sorry, No body from Hama”; - 

 } 16 
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