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 هندسة البرمجيات /هندسة البرمجيات التخصص  هندسة البرمجيات  القسم  العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكلية 
 72 التخصص واد عدد م  تاريخ االعتماد 7102/0-7102 الخطة الدراسية رقم

  يستخدم هذا النموذج لمواد التخصص فقط.حةة  مال
 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيتعلاساليب ال اسم المادة الدراسية رقم المادة

 رياضيات متقطعة 1004100

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 تراكيب البيانات 1004101

 محاضرات نظرية -
 طبيقها  عمليااعطاء  أمثلة محتلفة لمواضيع المادة وت -
 استخدام التعليم األلكتروني -
استخدام اسلوب الحوار والنقاش داخل المحاضرات  -

 )العصف الذهني(
 استخدام اسلوب التعليم التعاوني -

 الواجبات للمواضيع المادة المختلفة -
 األسئلة المباشرة في المحاضرة -
 االمتحانات القصيرة -
 ، النهائي(االمتحانات األساسية المعتمدة )األول، الثاني -

 البرمجة الكينونية 1004110

 محاضرات نظرية وعملية -
 تدريب عملي باستخدام األجهزة -
 استخدام التعليم األلكتروني -
استخدام اسلوب الحوار والنقاش داخل المحاضرات  -

 )العصف الذهني(
 استخدام اسلوب التعليم التعاوني -

 الواجبات للمواضيع المادة المختلفة -
 ي المحاضرةاألسئلة المباشرة ف -
 االمتحانات القصيرة -
 االمتحانات األساسية المعتمدة )األول، الثاني، النهائي( -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيتعلاساليب ال اسم المادة الدراسية رقم المادة

 البرمجة المرئية 1004111

 محاضرات عملية -
 تدريب عملي باستخدام األجهزة -
 استخدام التعليم األلكتروني -
استخدام اسلوب الحوار والنقاش داخل المحاضرات  -

 )العصف الذهني(
 يم التعاونياستخدام اسلوب التعل -

 الواجبات للمواضيع المادة المختلفة -
 األسئلة المباشرة في المحاضرة -
 االمتحانات األساسية المعتمدة )األول، الثاني، النهائي( -

 تصميم المنطق الرقمي 1004110

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 عالمشاري -
 التقييم بالمالحظة -

 الخوارزميات 3100410

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 برمجة تطبيقات االنترنت 1004411

 محاضرات نظرية وعملية -
 تدريب عملي باستخدام األجهزة -
 األلكترونياستخدام التعليم  -
استخدام اسلوب الحوار والنقاش داخل المحاضرات  -

 الواجبات للمواضيع المادة المختلفة -
 األسئلة المباشرة في المحاضرة -
 االمتحانات القصيرة -
 االمتحانات األساسية المعتمدة )األول، الثاني، النهائي( -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيتعلاساليب ال اسم المادة الدراسية رقم المادة
 )العصف الذهني(

 استخدام اسلوب التعليم التعاوني -

 ارية الحاسوبتنظيم ومعم 2100411

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 قواعد البيانات 1004140

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
التطبيق العملي على اجهزه الحاسوب باستخدام برنامج  -

SQL Plus 
 كالتاالستقصاء وحل المش -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 االمتحانات السريعه -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 تحليل وتصميم النظم 1004141

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيتعلاساليب ال اسم المادة الدراسية رقم المادة

 ظم قواعد البياناتادارة ن 1004441

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 التطبيق العملي على اجهزه الحاسوب -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 االمتحانات السريعه -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 اساسيات هندسة البرمجيات 1004110

طريقة المحاضرة ، :تستخدم فيه  (Directاساليب مباشرة ) -
أسئلة وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض 

 توضيحي، حلقة البحث، التدريبات والتمارين

(:وهي أيضا درس جامعي Indirectاساليب غير مباشرة ) -
ولكن باستخدام النقاش والمحادثة، حّل المشكالت وطريقة 

 االكتشاف الموّجه.

م الثنائي، (:مثل التعلinteractiveاساليب تفاعلية ) -
 المجموعات الصغيرة، والتعلم التعاوني،

( مثل التدريس independentاساليب فردية أو مستقلة ) -
 اسوبالعمل في مختبرات الح المدعوم بالكمبيوتر ,

  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني -
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة  -

عدة في التعرف على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق المسا
 Quizzesمخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

 والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية( -
  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(  -
الدراسي  التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر -

 ككل، امتحان نهاية الفصل الدراسي

 المحاضرة - مواصفات البرمجيات وتصميمها 1004111
 التعلم التعاوني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيتعلاساليب ال اسم المادة الدراسية رقم المادة
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 التقييم بالمالحظة -

 فحص البرمجيات 1004411

 محاضرات نظرية وعملية -
 ام األجهزةتدريب عملي باستخد -
 استخدام التعليم األلكتروني -
استخدام اسلوب الحوار والنقاش داخل المحاضرات  -

 )العصف الذهني(
 استخدام اسلوب التعليم التعاوني -

 الواجبات للمواضيع المادة المختلفة -
 األسئلة المباشرة في المحاضرة -
 االمتحانات القصيرة -
 لنهائي(االمتحانات األساسية المعتمدة )األول، الثاني، ا -

 معمارية البرمجيات 1004114

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 تطوير البرمجيات وتوثيقها 1004411
-  
المحاضرات و عرض توضيحي و التطبيق العملي  -

 و التدريبات والتمارين NetBeans Toolباستخدام 

 االختبارات -
 االختبارات اليومية -
 بارات العمليةjاالخ -
 االختبارات الكتابية -

 المحاضرة - ادارة المشاريع البرمجية 6100441
 التعلم التعاوني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيتعلاساليب ال اسم المادة الدراسية رقم المادة
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 التقييم بالمالحظة -

 اديات البرمجياتاقتص 5710041

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 ادارة جودة البرمجيات 8100441

:تستخدم فيه طريقة المحاضرة ،  (Directاساليب مباشرة ) -
رض أسئلة وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، ع
 توضيحي، حلقة البحث، التدريبات والتمارين

(:وهي أيضا درس جامعي Indirectاساليب غير مباشرة ) -
ولكن باستخدام النقاش والمحادثة، حّل المشكالت وطريقة 

 االكتشاف الموّجه.

(:مثل التعلم الثنائي، interactiveاساليب تفاعلية ) -
 المجموعات الصغيرة، والتعلم التعاوني،

  Formative Evaluation  :لبنائي أو التكوينيالتقويم ا -
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة  -

المساعدة في التعرف على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق 
 Quizzesمخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

 ية(والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحث -
  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(  -
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي  -

 ككل، امتحان نهاية الفصل الدراسي

 المحاضرة - تفاعل االنسان مع الحاسوب 1004110
دراسة عدة واجهات تطبيقية من خالل ورشات عمل من  -

 االمتحانات -
 الوظائف المنزلية -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيتعلاساليب ال اسم المادة الدراسية رقم المادة
 الطالب

 ء وحل المشكالتالبحث واالستقصا -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 تقارير لنتيجة ورشات العمل من مجموعات الطالب -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 المشاريع - البحث واالستقصاء وحل المشكالت - تقنيات توثيق البرمجيات 1004410

 تحليل ونمذجة البرمجيات 0114459

 ةالمحاضر  -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 SE (0)موضوعات مختارة في  1004411

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 مالحظةالتقييم بال -

 SE (1)موضوعات مختارة في  1004411

 المحاضرة -
 تطبيق عملي على نظام كامل كحالة دراسية خالل الفصل -
 البحث واالستقصاء وحل المشكالت -
 االطالع على عدة تصاميم جاهزة النظمة مختلفة -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات التطبيقة والعملية -
 مشروع عملي لنظام يختاره الطالب -
 ئف المنزليةالوظا -
 اعداد عدة واجهات تطبيقية باستخدام البرمجية -
 التقييم بالمالحظة -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيتعلاساليب ال اسم المادة الدراسية رقم المادة

 برمجة تطبيقات االجهزة النقالة 1004414

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 االختبارات واالختبارات القصيرة - المحاضرات و عرض توضيحي و التدريبات والتمارين - (ERP)سة تخطيط موارد المؤس 1004411

 ادارة تهيئة البرمجيات 1004410

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 ذكاء اصطناعي 1004411

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 نظم االعمال االلكترونية وتطويرها 1004411
 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -

 االمتحانات -
 ريعالمشا -
 التقييم بالمالحظة -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيتعلاساليب ال اسم المادة الدراسية رقم المادة
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 اعادة هندسة وصيانة البرمجيات 1004410

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 
 1 قم ر  في اجتماع اللجنة د. ثامر احمد الرواشدة  أعتمد  من قبل لجنة الخطة الدراسية 

 21/11/2017 تاريخ االجتماع 1 اعتمد في مجلس القسم رقم 
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