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 هندسة البرمجيات /هندسة البرمجيات التخصص  هندسة البرمجيات  القسم  العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكلية 
 02 التخصص واد عدد م 6/5/8102 تاريخ االعتماد 8102/0-8102 الخطة الدراسية رقم

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

 اساسيات هندسة البرمجيات 4110111

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

 توضيحي، حلقة البحث، التدريبات والتمارين

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

 االكتشاف الموّجه.

(:مثل التعلم الثنائي، interactiveاساليب 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  -

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

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

 ككل، امتحان نهاية الفصل الدراسي

 مواصفات البرمجيات وتصميمها 4110115

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 ليم االلكترونيالتع -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيساليب التعلا اسم المادة الدراسية رقم المادة

 فحص البرمجيات 4110010

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

 )العصف الذهني(
 استخدام اسلوب التعليم التعاوني -

 ضيع المادة المختلفةالواجبات للموا -
 األسئلة المباشرة في المحاضرة -
 االمتحانات القصيرة -
 االمتحانات األساسية المعتمدة )األول، الثاني، النهائي( -

 معمارية البرمجيات 4110010

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

 االمتحانات -
 المشاريع -
 بالمالحظة التقييم -

 تطوير البرمجيات وتوثيقها 4110011
-  
المحاضرات و عرض توضيحي و التطبيق العملي  -

 و التدريبات والتمارين NetBeans Toolباستخدام 

 االختبارات -
 االختبارات اليومية -
 بارات العمليةjاالخ -
 االختبارات الكتابية -

 ادارة المشاريع البرمجية 6411001

 المحاضرة -
 يالتعلم التعاون -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيساليب التعلا اسم المادة الدراسية رقم المادة

 اقتصاديات البرمجيات 5741100

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

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 جودة البرمجيات ادارة 8411001

:تستخدم فيه طريقة المحاضرة ،  (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 

 شاف الموّجه.االكت

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

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

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

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

 ككل، امتحان نهاية الفصل الدراسي

 تفاعل االنسان مع الحاسوب 4110041

 المحاضرة -
دراسة عدة واجهات تطبيقية من خالل ورشات عمل من  -

 الطالب
 البحث واالستقصاء وحل المشكالت -
 العصف الذهني -

 االمتحانات -
 الوظائف المنزلية -
 تقارير لنتيجة ورشات العمل من مجموعات الطالب -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيساليب التعلا اسم المادة الدراسية رقم المادة
 التعليم االلكتروني -

 المشاريع - البحث واالستقصاء وحل المشكالت - تقنيات توثيق البرمجيات 4110011

 تحليل ونمذجة البرمجيات 0114459

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

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 SE (1)موضوعات مختارة في  4110091

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

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 SE (5)موضوعات مختارة في  4110090

 المحاضرة -
 تطبيق عملي على نظام كامل كحالة دراسية خالل الفصل -
 البحث واالستقصاء وحل المشكالت -
 ميم جاهزة النظمة مختلفةاالطالع على عدة تصا -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات التطبيقة والعملية -
 مشروع عملي لنظام يختاره الطالب -
 الوظائف المنزلية -
 اعداد عدة واجهات تطبيقية باستخدام البرمجية -
 التقييم بالمالحظة -

 المحاضرة - بياناتامن ال 4110095
 التعلم التعاوني -

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

 التقييم بالمالحظة -

 االختبارات واالختبارات القصيرة - المحاضرات و عرض توضيحي و التدريبات والتمارين - (ERP)تخطيط موارد المؤسسة  4110041

 ادارة تهيئة البرمجيات 4110040

 المحاضرة -
 التعلم التعاوني -
 االستقصاء وحل المشكالت -
 لعصف الذهنيا -
 التعليم االلكتروني -

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 ذكاء اصطناعيال  4110041

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

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -

 نظم االعمال االلكترونية وتطويرها 4110044

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

 االمتحانات -
 المشاريع -
 التقييم بالمالحظة -
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 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةيساليب التعلا اسم المادة الدراسية رقم المادة

 اعادة هندسة وصيانة البرمجيات 4110049

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

 االمتحانات -
 المشاريع -
 تقييم بالمالحظةال -

 
 0 رقم  في اجتماع اللجنة  محمد ابراهيم المهيرات د.  أعتمد  من قبل لجنة الخطة الدراسية 

  تاريخ االجتماع  اعتمد في مجلس القسم رقم 
 أ.د. عبدالفتاح عارف التميمي توقيع عميد الكلية  د. احمد عبدهللا الذنيبات توقيع رئيس القسم 

 


