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العلوم و تكنولوجيا  الكلية 
 المعلومات

 هندسة البرمجيات التخصص  هندسة البرمجيات القسم 

 31 التخصص واد عدد م 30/8/2017 تاريخ االعتماد 2018/1-2017 الخطة الدراسية رقم
 هذا النموذج يستخدم لمواد التخصص فقط مالحظة:

  خطة الدراسيةاهداف ومخرجات التعلم للبرنامج كما وردت في نموذج ال
 التعلمية االهداف والمخرجات الرقم

سوف يكون لدى خريج هندسة البرمجيات فهم كاف لمجال هندسة البرمجيات بما في ذلك المبادئ  العلمية االساسية،  1ه 
 م المهنيوتقنيات التحليل، ومنهجيات التصميم لكي يكون ناجحا، و قادرا على متابعة الدراسات العليا، أو مواصلة التعلي

 فهم الحقائق الرئيسية، والمفاهيم، والمبادئ، ونظريات هندسة البرمجيات. 1.1م.ت 
 .فهم العمليات التي تدعم التسليم وهندسة البرمجيات ضمن بيئة تطبيق محددة 2.1م ت 
 في التحليل والتصميم والتقيم.القدرة على تحليل المسائل وإيجاد الحلول البرمجية المناسبة باستخدام االدوات المطورة  3.1م ت 
 القدرة على بناء االنظمة الحاسوبية وبرمجتها وتحليلها وادارتها بما يناسب متطلباتها.  4.1م ت 
 .استخدام التقنيات الحالية، والمهارات، واألدوات الالزمة لممارسة الحوسبة 5.1م ت 

 الية كعضو فريق و / أو قائدا في بيئة مهنية دائمة التغيريكون لدى خريج هندسة البرمجيات القدره على العمل بفع 2ه 
 .فعال وظيفيا في الفريق لتحقيق هدف مشترك 1.2م ت 
 .التواصل الفعال مع الجمهور 2.2م ت 
 .تحليل تأثير الحوسبة على األفراد والمنظمات والمجتمع 3.2م ت 

خالل  الحصول على شهادة متقدمة في مجاالت الحوسبة،  يكون لدى خريج هندسة البرمجيات القدرة على التطور من 3ه 
 .والعلوم، والهندسة، واألعمال التجارية، وغيرها من المجاالت ذات الصلة مهنيا

 .تطبيق المعرفة من الحوسبة والرياضيات الضرورية لنتائج الطالب والتطبيقات الحاسوبية 1.3م ت 
 .واألخالقية والقانونية واألمنية واالجتماعية ادراك القضايا والمسؤوليات المهنية 2.3م ت 
 .ادراك الحاجة للتطوير المهني المستمر والقدرة على المشاركة فيها 3.3م ت 

 
مالحظة/ ه = الهدف، م.ت. مخرجات تعلمية
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 التعلم لكل هدف : رقم مخرج التعلم يعّرف بخانتين، االولى تدل على رقم الهدف. والرقم الثاني يدل على تسلسل مخرجمالحظات
 .  هذا النموذج يستخدم حصرا للمواد الدراسية التي تحمل رقم التخصص

رقم المادة 
 اسم المادة الدراسية الدرسية

 مخرجات التعلم البرنامج
رقم مخرج 

 التعلم
رقم مخرج 

 التعلم
رقم مخرج 

 التعلم
رقم مخرج 

 التعلم
رقم مخرج 

 التعلم
رقم مخرج 

 التعلم
رقم مخرج 

 التعلم
رقم مخرج 

 التعلم
رقم مخرج 

 التعلم
         2 رياضيات متقطعة 0114211
         2 تراكيب البيانات 0114212
   11 10 9 4 3 2 1 البرمجة الكينونية 0114221
   11 10 9 4 3 2 1 البرمجة المرئية 0114222
        4 2 تصميم المنطق الرقمي 0114231

        4 2 الخوارزميات 3011431
  11 10 9 5 4 3 2 1 برمجة تطبيقات االنترنت 0114423

        4 2 تنظيم ومعمارية الحاسوب 2011433
  11 10 9 5 4 3 2 1 قواعد البيانات 0114341
 11 10 8 7 6 5 4 3 1 تحليل وتصميم النظم 0114343
      11 10 5 4 ادارة نظم قواعد البيانات 0114442
       8 6 1 هندسة البرمجيات اساسيات 0114251
        10 2 مواصفات البرمجيات وتصميمها 0114252
        5 4 فحص البرمجيات 0114453
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        4 3 معمارية البرمجيات 0114354
     11 10 9 5 4 تطوير البرمجيات وتوثيقها 0114455

     8 7 6 5 4 ادارة المشاريع البرمجية 6011445
       9 8 1 قتصاديات البرمجياتا 5701143
      11 10 6 4 ادارة جودة البرمجيات 8011445

        8 4 تفاعل االنسان مع الحاسوب 0114381
       11 10 4 تقنيات توثيق البرمجيات 0114471
   11 10 9 8 6 5 4 مشروع تخرج 0114472
        10 4 تحليل ونمذجة البرمجيات 0114459
   SE (1) 4 5 6 7 9 10 11موضوعات مختارة في  0114482
   SE (2) 4 5 6 7 9 10 11موضوعات مختارة في  0114483

  11 10 9 8 7 6 5 4 برمجة تطبيقات االجهزة النقالة 0114484

  4 5 6 7 8 9 10 11 (ERP)تخطيط موارد المؤسسة  0114485
        10 4 ادارة تهيئة البرمجيات 0114486
 11 10 9 8 7 6 5 4 2 ذكاء اصطناعي 0114487

0114488 
نظم االعمال االلكترونية 

  11 10 9 8 7 6 5 4 وتطويرها

      11 10 9 4 اعادة هندسة وصيانة البرمجيات 0114489
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 2 في اجتماع اللجنة  رقم  د. ثامر احمد الرواشدة لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمد أع
 21/11/2017 تاريخ االجتماع 7 رقم  اعتمد في مجلس القسم
 أ.د. عبدالفتاح عارف التميمي توقيع عميد الكلية  د. احمد عبدهللا الذنيبات توقيع رئيس القسم 

 


