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 تاريخ تطور لغاث البرهجت

The History of Programming Languages 

 Procedural Programming التملٌدٌة اإلجرائٌة البرمجة اسم األول الجٌل برمجة لغات على أطلك•

  تكون حٌث الدوال، مثل بنٌوٌة تمنٌة أي على االعتماد دون البرمجٌة السطور سرد على تعتمد التً
 كبٌرة درجة إلى البرمجة أوصل المسار هذا ولكن إخفائها، ٌمكن ال أي Public عامة متغٌراتها جمٌع

 البرامج كتابة تسّهل جدٌدة حلول بإٌجاد التفكٌر إلى البرمجة مجال فً بالعاملٌن دفع مما التعمٌد من
 فً ساهمت التً Structural Programming (الهٌكلٌة) البنٌوٌة البرمجة إلى فتوصلوا الضخمة

 .واإلجراءات الدوال استخدام خالل من معها التعامل وتسهٌل وتصغٌرها البرنامج شٌفرة تمسٌم

  التّوجه كائنٌة البرمجة لغات فظهرت التعمٌدات مشكلة عادت الدوال كثرة و البرامج تطور مع•
(Object Oriented Programming-OOP) ًالبرامج مع ومنظمة مختلفة بطرٌمة تتعامل الت 

 الكائن، تسمى واحدة كٌنونة فً علٌها تعمل التً والدوال المتغٌرات دمج على تعتمد أنها حٌث الضخمة
 وٌتم ،Private لتصبح اآلخر بعضها إخفاءو Public لتصبح المتغٌرات بعض إظهار ستطٌعن حٌث

 . Information Hiding بـ ٌسمى ما وهذا ،Classes الصفوف تدعى بٌانات بنٌة خالل من ذلن

 دون من Classes وفالصف مع للتعامل Interface واجهة لنا تمدم OOP التّوجه كائنٌة برمجةال•

 كٌفٌة ولٌس النتٌجة هو النهاٌة فً المستخدم ٌهم فالذي الصف، داخل تجري التً التفاصٌل معرفة
 .Visual Basic , Visual C++ , Java Builder اللغات هذه أهم من ،النتٌجة إلى الوصول

 شكل على برامج عدة إلى البرنامج تجزئة على تعتمد حٌث الضخمة البرمجٌة بالمشارٌع OOP تختص•

 .عملها تسهٌل و تنظٌم بهدف إنشائها ٌتم classes صفوف من لوالب
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 تاريخ تطور لغاث البرهجت
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 OOPالتّوجه ( غرضية)كائنية برمجة المدخل إلى 

Object Oriented Programming 

•OOP : لبل تحوٌلها إلى شٌفرة ( هندسة الحل)هً برمجة تموم على االهتمام بطرٌمة حل المشكلة

، Functions، الدوال Arraysالمصفوفات )، و من تمنٌاتها الدنٌا Program (Code)برمجٌة 

 ...(.، الموائم المتصلة Pointersالمؤشرات )ومن تمنٌاتها العلٌا ( structsالسجالت 

•OOP : هً طرٌمة لتجمٌع المتغٌّرات(Attributes ) و الدوال(methods  ) معاً فً لالب واحد

 :من classوٌتكون الصف . Class (الصنف)ٌسّمى الصف 

 (  Variablesمتغٌرات ) Attributesصفات 1.

 (.  Functionsدوال ) Propertiesخصائص 2.

 

 

 

 

 

•OOP  هً تطوٌر للبرمجة الهٌكلٌةStruct  ً ًّ صفا  .  حٌث تمت إضافة خصائص للسجل و سم

•OOP  اسلوب البرمجة المرئٌة تدعم( الرسومٌةتصمٌم الواجهات GUI). 
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class 

+StudentName:string 
+StudentID:int 
-cardID:int 

+Addstuden(StudentName, StudentID) 
-AddCard(CardID); 

struct 

-StudentName:string 
-StudentID:int 
-cardID:int 

Attributes 

methods  



5 

Person 

+Name:string 
+NationalID:int 
-cardID:int 

+Add (Name, NationalID) 
-AddCard(CardID); 

 classesالصفوف 

 و
 objectsالكائنات  

main() 
{ 
Person Khaled; 
….. 
….. 
} 

Object 

Class 

Attributes 

methods  



 OOPبعض الوفاهين األساسيت في البرهجت الكائنيت 
Object Oriented Programming 

•OOP : التطبٌمات من تحلٌل وتصمٌم هً طرٌمه برمجة جدٌدة تّمكنناApplications  على شكل كائنات

Objects  تحتوي على المتغٌّراتVariables  العملٌات علٌها مجموعة من وتعّرفFunctions. 

خصائص أو تسمى  Variablesمن البٌانات بنٌة برمجٌة مّركبة تحتوي على مجموعة : Object الكائن1.

 (.حاسب, للم, طالب)مثال (. Functionsدوال )عملٌات علٌها مجموعة ومعّرف  Attributesصفات 

تشترن التً  Objectالكائنات من برمجٌة مّركبة تحتوي على مجموعة بنٌة : Class (الصنف)الصف 2.

ٌمثل المواصفات العامة الصف (. صف الطالب, صف الحاسبات)مثال . فً الخصائص والعملٌات

 .الصف له ذاتٌة تنتمً لذلن  شئلائم بذاته أو  شئالكائنات تمثل بٌنما , إلٌهللكائنات التً تنتمً 

 :Objectوالكائن  Classالصف الفرق بين •

كلها كائنات ...( اإلنسان، الحٌوان، النبات، السٌارة، الطائرة، الحاسوب )ٌعتبر كائن الوجود شًء فً كل •
Objects   محددة منها خصائص ولكلAttributes  محددة المٌام بعملٌات وٌستطٌعFunctions  . 

وأمل ( صف)منه، والنساء ( كائن)وزٌد ( صف)فهو مجموعة من الكائنات المتشابهة فالرجال أما الصف •

لحساب المطلوبة حوي الطرق تالتً " دوام الموظفبطالة ": الصف البرمجًوكمثال آخر . منه( كائن)

فإنهما ٌستفٌدان " بطالة دوام حسن"والكائن اآلخر " بطالة دوام دمحم"ساعات الدوام أما الكائن األجر وعدد 
 .حسنلحساب أجر دمحم أو أجر " دوام الموظفبطالة "الصف فً من الدوال الموجودة 
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 ++Cالبرهجت لغت في  Classesالصفوف 

 :إلى وتمسم  members أعضاء علىتحتوي  مهٌكلةبنٌة معطٌات هو : Classالصف •

.1Attributes (data members) :وغٌرهاوالمؤشرات والكائنات ات تغٌرالم. 

فً تخزٌن المعطٌات، اآلن أصبحت هذه ت غٌراالمتكنا نستخدم كما البٌانات تستخدم لتخزٌن –
 . Classضمن ما ٌسمى بالصف  مهٌكلةالمتغٌرات 

الموجودة ضمن الـصف مباشرة وإن حاولنا  data membersلـ لٌم ابتدائٌة إعطاء ٌجب عدم –

 . Compiler Errorذلن فإنه سٌنتج لدٌنا 

 dataلـ بعملٌة التهٌئة وإعطاء لٌمة ابتدائٌة موم تً ستال ًهالحماً و اعلٌهسنتعرف دالّة ٌوجد –
members ًبالبانً الدالّة تلن  تدعىو  الصف فConstructor . 

.2Behaviour (methods) : سلون الصف صف التً توّ ( التوابع)الدوال. 

 .تستخدم للتعبٌر عن سلون الصف –

 .المعرفة ضمن نفس الصف   data membersجمٌع المتحوالت رؤٌة الدوال تستطٌع هذه –

المستخدم واجهة الدوال التعامل مع الصف، حٌث تشكل مجموعة من ٌتم الدوال من خالل هذه –

 .الصففً التعامل مع 
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 ++Cالبرهجت لغت في  Classesالصفوف 

الكٌانات هو بناء برمجً لتجمٌع البٌانات والمهام معاً على شكل مجموعة من : classالصف •

لد ٌكون كائن أو أداة او . المتشابهة فً الخصائص والسلون كما هً موجودة فً العالم الحمٌمً

 .بروتوكول ٌحتوي على مجموعة من الخصائص و الدوال التً تنفذ علٌها للمٌام بمهمات محددة

فً لغة  ةالموجود Structمّركبة ٌتم إنشائها بشكل مشابه للسجالت بنٌة معطٌات هو :  classالصف •

C++ إذا لم تستخدم )تكون أعضاء خاصة بشكل افتراضً الصف الفارق هو أن أعضاء  إال أن
Public  وPrivate)  . 

 :على الشكل التالي( بعد تضمين المكتبات)يعّرف الصف في بداية البرنامج •

 . Instanceأو  Objectعندها بـ  غيرالمتويدعى منه متغير بعد تعريف الصف يتم إنشاء •
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Private : متغٌرات و دوال خاصة داخل الصف نفسه و ال ٌمكن

 رؤٌتها إال من داخل الصف نفسه و من أصدلائه فمط

Public : من رؤٌتها الصف ٌمكن متغٌرات و دوال عامة داخل

 .هذا الصفبرنامج رئٌسً ٌستدعً أي صف آخر أو داخل 

class:  تكتب بأحرف صغٌرة(إلنشاء صف   محجوزةكلمة( 

ClassName:  (  أي اسم ٌفّضل أن ٌبدأ بحرف  كبٌر)اسم الصف 

class ClassName 
 { 
Private: 
//….. 
Public: 
 //….. 
Protected: 
//…… 
}; Protected  :متغٌرات و دوال مّورثة. 



 Classالقالب العام إلنشاء كائن من نوع صف 

class ClassName 

 { 

Public: 

    data type var1; ….. 

    data type function_name1; …..  

     …..  

Private: 

    data type var1;  ….. 

    data type function_name1; …..  

      …..  

Protected: 

    data type var1; ….. 

    data type function_name1; ….. 

 …..  ….. 

}; 

 و اسم الصف Classكلمة مفتاحٌة •

 بداٌة تعارٌف الصف•

 العاّمةمنطمة المتغٌّرات و الدوال •

 تعرٌف متغٌّرات عامة•

 تعرٌف دوال عامة•

•................................. 

 الخاصةمنطمة المتغٌّرات و الدوال •

 خاصةتعرٌف متغٌّرات •

 خاصةتعرٌف دوال •

•................................ 

 المّورثةمنطمة المتغٌّرات و الدوال •

 ٌمكن تورٌثهاتعرٌف متغٌّرات •

 تورٌثهاتعرٌف دوال ٌمكن •

•............................ 

 انتهاء إنشاء الصف•
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 ++Cفً لغة  class membersتصنٌف 

 : وهً أصناف ثالث إلى  ++C لغة فً class members تصنٌف ٌتم

.1Private:نذكر لم إذا أي االفتراضً النمط هوAccess modifier  لألعضاء Member ًف 

ً  وضعه فٌتم الصف  األصدلاء ومن الصف داخل من فمط رؤٌته ٌتمو .Private أنه على افتراضٌا

Friends . 

.2Public: الغرض رؤٌة تتم مكان أي ومن األصدلاء ومن الصف داخل من رؤٌته تتم . 

.3Protected: البٌانات إلى الوصول من المستخدمٌن تمنع سماحٌات على الصف ٌحتوي 

  إلى وللوصول الصف، بإنشاء لام من إال ٌعرفها ال الصف داخل الموجودة الصفات و المحمٌة،

 . األبناء الصفوف ومن األصدلاء ومن الصف داخل من رؤٌته تتم

ً  معرفة كلمات هً السابمة الثالث الكلمات•  . اللغة فً مسبما

 .الصف خارج من Private Member إلى الوصول ٌمكن ال •

 . الصف خارج من Public Member إلى الوصول ٌمكن•

 .الصف هذا ٌستخدم سوف الذي Client للمستخدم مخفً ىٌبم Private Member إن•

 ؟؟ الخاصة المخفٌة المتحوالت هذه مع المستخدم هذا سٌتعامل كٌف :سؤال–

 . public هو لها  Access Modifiers الـ methods دوال طرٌك عن :جواب–
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 ++Cالبرهجت لغت في  Classesالصفوف 

ٌحتوي الطالب على مجموعة األسفل كما فً صف الطالب مثال •

بطالته ورلمه الجامعً ومعلومات اسمه )من الخصائص وهً 

وهنان مجموعة دوال تنفذ على هذه الخصائص (. المصرفٌة

 (.لطالببطالة واضافة طالب اضافة )وهً 

 الصفٌوصف به أي شًء (: المتغٌرات)الخصائص •

 هً عملٌات تنفذ على الخصائص الموجودة فً الصف: الدوال•

 :التالًالشكل التّوجه ٌعّرف على البرمجة كائنٌة فً الصف •
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class Student { 
Public: 

string StudentName; 
int StudentID; 
int Addstuden(StudentID); 
string Addstuden(StudentName); 
      Private: 
int cardID; 
int AddCard(CardID); 
       }; 

Student 

+StudentName:string 
+StudentID:int 
-cardID:int 

+Addstuden(StudentName, StudentID) 
-AddCard(CardID); 

Class 

Attributes  (data members) 

Behaviour  (methods) 

ClassName 



 Classوالصف  Objectالتعامل مع الكائن 

و باسم الصف و طرٌمة إنشاءه تتلخص فً إسباق اسم الكائن إنشاؤه لبل التعامل مع الكائن ٌجب أن ٌتم •

و عدد نوع مع  ٌتالئمبهذه العملٌة تكون لد حجزت فً الذاكرة مكان باسم الكائن فٌه مكان للتخزٌن 

األعضاء وللتعامل مع هذا الكائن فإننا نطلب تنفٌذ أحد . فً الصف Privateالمتغٌرات الموجود فً 

 .المساحةهذه النتائج فً تلن الدالٌّة لتخزٌن 

عندها  غٌرمنه وٌدعى المتمتغٌر إنشاء ٌتم حٌث  ()mainٌتم التعامل مع الكائن من داخل الدالة الرئٌسٌة •

، ثم ٌتم التعامل مع متغٌرات هذا الكائن الجدٌد عن طرٌك الدوال المعّرفة instanceأو  object الكائنبـ

 . structضمن الصف أو خارجه، بشكل مشابه للتعامل مع السجالت 
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void main() 

{ 

Class_name Object_name ;                      كائنإنشاء  

Object_name.function member();         استدعاء دالّة لتنفٌذها 

} 



 classesهثال على الصفوف 
برنامج لطباعة الوقث المذخل عن 

 طريق جعريف الذوال خارج الصف

#include<iostream> 

using namespace std; 

class readtime 

{ 

private: 

int min; 

int hor;  

int sec; 

public: 

void input(); 

void output(); 

}; 

   void time::input() 

   { 

cout<<"Enter the time please\n"; 

cin>>hor>>min>>sec; 

    }  

   void time::output() 

    { 

cout<<“\nTime now is:"; 

cout<<hor<<":"<<min<<":"<<sec<<endl; 

      } 

void main() 

{ 

readtime obj; 

obj.input(); 

obj.output(); 

} 
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Output الخرج 

Enter the time please 
01 
29 
45 
Time now is: 1:29:45 
Press any key to 
continue 

1 

2 



 classesهثال على الوصفوفاث و الصفوف 
 برنامج إلدخال وطباعة بيانات الموظفين باسحخذام الصفوف

#include<iostream> 

using namespace std; 

class employee 

{ 

Private: 

char Name[50];  char Address[100];  

int ID;  float Salary; 

char Birthday[20];  int Boolean; 

Public: 

    void input(int i)   { 

cout<<"Enter the data of("<<i<< 

")employee:"; 

cout<<"\nName:“;     cin>>Name; 

cout<<"\nID:";            cin>>ID; 

cout<<"\nBirthday:"; cin>>Birthday; 

cout<<"\nSalary=";    cin>>Salary; 

cout<<"\nAddress:"; cin>>Address; 

    Boolean=1;         } 

     void output(int i) 

     { 

if(Boolean==1)   

  { 

cout<<"The data of("<<i<<")employee:\n"; 

cout<<"Name:"<<Name<<endl; 

cout<<"ID:"<<ID<<endl; 

cout<<“Birthday:"<<Birthday<<endl; 

cout<<“Salary="<<Salary<<“$\n”; 

cout<<“Address:"<<Address<<endl; 

   } 

else if(Boolean!=1) 

cout<<“No data for this emplyee"<<endl; 

       } 

}; 
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void main() 

{ 

employee obj[100]; 

char ans; int i; 

cout<<"Choose what you want:\n”; 

cout<<" 1-input (press 1).\n”; 

cout<<" 2-output (press 2).\n”; 

cout<<“ 3-quit (press q).\n"; 

cin>>ans; 

while(ans!='q') 

{ 

if(ans=='1') 

{ 

cout<<"Enter the SN of employee:"; 

cin>>i; 

obj[i-1].input(i); 

} 

else if(ans=='2') 

{ 

cout<<"Enter employee Number\n"; 

cin>>i; 

obj[i-1].output(i); 

} 

cout<<"continue ?"<<endl; 

cout<<"chose what you want:\n”; 

cout<<" 1-input (press 1).\n”; 

cout<<" 2-output (press 2).\n”; 

cout<<“ 3-quit (press q).\n"; 

cin>>ans; 

} 

} 
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 البرمجة بالكائنات البرمجة اإلجرائٌة  م

 البرنامج ٌتحكم فً مسار تنفٌذه أمراً بعد أمر 1
 مالمستخدم ونظام التشغٌل والبرنامج جمٌعه

 فً مسار تنفٌذ البرنامج مونتحكٌ

 واجهة للمستخدم سهولة إنشاء صعوبة إنشاء واجهة للمستخدم 2

 .سهولة الربط مع لواعد البٌانات المختلفة .صعوبة الربط مع لواعد البٌانات المختلفة 3

4 
ٌتم كتابة األوامر والتعلٌمات من المستخدم لتنفٌذ 

 البرنامج
 ٌتم استخدام الكائنات لتنفٌذ البرنامج

بالكائناتمقارنة بين البرمجة اإلجرائية والبرمجة   
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 Objectsو البرهجت بالكائناث  Functions( الدوال)البنيويت البرهجت 
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