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العلوم و تكنولوجيا  الكلية 
 المعلومات

 هندسة البرمجيات التخصص  هندسة البرمجيات القسم 

 14 التخصص واد عدد م 6/5/9112 تاريخ االعتماد 2019/1-2018 الخطة الدراسية رقم
 هذا النموذج يستخدم لمواد التخصص فقط :مالحظة

  طة الدراسيةاهداف ومخرجات التعلم للبرنامج كما وردت في نموذج الخ
 التعلمية االهداف والمخرجات الرقم

 .اكساب الطلبة المفاهيم والمبادئ االساسية و النظريات في هندسة البرمجيات 1ه 
 :ان يكون الطالب قادرًا على 1.1ت .م

 .والنظريات في هندسة البرمجيات االساسية المفاهيم والمبادئ شرح
  المجتمعو  االفراد والمنظمات حل الكثير من مشكالت تثمين دور هندسة البرمجيات في 1.1م ت 

 .   لتطوير برمجيات عالية الجودة تنمية مهارات االتصال والمهارات التقنية لدى الطلبة 1ه 
 .لتطوير مختلف انواع البرمجيات بكفاءة عاليةق يفر ال مع التفاعل وظيفيا 1.1م ت 
 .تمستخدمي البرمجيافعال مع الالتواصل  1.1م ت 
 .التخطيط  للمشاريع البرمجية لضمان تطويرها في الوقت والتكلفة المحددين 2.1م ت 

 . تحسين قدرة الطلبة على تطوير وصيانة البرمجيات 2ه 
 . تحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للبرمجيات المختلفة 1.2م ت 
 . ةتصميم االجزاء المختلفة للنظام الحاسوبي بفاعلي 1.2م ت 
 .تطبيق لغات البرمجة المختلفة لتنفيذ مختلف انواع البرمجيات 2.2م ت 
 . ادراك الطرق المختلفة لصيانة البرمجيات 3.2م ت 
 . تطوير برمجيات لحل مشاكل االفراد او المنظمات او المجتمع 3.2م ت 

 .تنمية قدرة الطلبة على قياس جودة البرمجيات 3ه 
 . يات المختلفة لفحص مدى تلبية البرمجيات للمتطلبات الوظيفيةاستخدام التقن 1.3م ت 
 . تطبيق الطرق  المختلفة لقياس متطلبات جودة البرمجيات 1.3م ت 

 
مخرجات تعلمية. ت.الهدف، م= ه / مالحظة
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 مخرج التعلم لكل هدفوالرقم الثاني يدل على تسلسل . رقم مخرج التعلم يعّرف بخانتين، االولى تدل على رقم الهدف: مالحظات
 .  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 

 تعلمال
رقم مخرج 

 التعلم
رقم مخرج 

 التعلم
        1.2 1.1 اساسيات هندسة البرمجيات 1113131
        2.2 3.1 مواصفات البرمجيات وتصميمها 1113131
       4.1 3.4 2.2 فحص البرمجيات 1113332
       3.5 3.2 3.1 معمارية البرمجيات 1113233
     4.1 3.5 3.3 3.2 3.1 تطوير البرمجيات وتوثيقها 1113333

      4.2 2.3 2.2 2.1 ادارة المشاريع البرمجية 6111333
     3.2 2.3 2.1 1.2 1.1 اقتصاديات البرمجيات 5711132
       4.2 4.1 1.2 ادارة جودة البرمجيات 8111333

       4.1 3.1 2.2 تفاعل االنسان مع الحاسوب 1113211
        2.3 1.2 رمجياتتقنيات توثيق الب 1113311
 4.1 3.5 3.3 3.2 3.1 2.3 2.2 2.1 1.2 مشروع تخرج 0114472
       3.2 2.2 1.2 تدريب ميداني  1113311
       3.5 3.2 3.1 تحليل ونمذجة البرمجيات 0114459
   SE (1) 2.1 2.3 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2موضوعات مختارة في  1113311
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   SE (1) 2.1 2.3 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2في  موضوعات مختارة 1113312
        1.3 3.2 بياناتامن ال 1113311
   1.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.5 4.1 (ERP)تخطيط موارد المؤسسة  1113313
         3.4 ادارة تهيئة البرمجيات 1113310
    4.1 3.5 3.3 3.2 3.1 1.2 الذكاء االصطناعي  1113311

عمال االلكترونية نظم اال 1113311
  4.1 3.5 3.3 3.2 3.1 2.3 2.2 1.2 وتطويرها

       4.1 3.5 3.4 اعادة هندسة وصيانة البرمجيات 1113311
 

 2 في اجتماع اللجنة  رقم  محمد ابراهيم المهيرات . د لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمد أع
  تاريخ االجتماع  اعتمد في مجلس القسم رقم 

 عبدالفتاح عارف التميمي. د.أ توقيع عميد الكلية  احمد عبداهلل الذنيبات. د س القسم توقيع رئي
 


