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 كلية تقنية المعلومات

 قسم هندسة البرمجيات

تقنية المعلومات الُمهمة والُمكملة  يعد قسم هندسة البرمجيات من األقسام العلمية  :  حول القسم ✓ ،  في كلية 
تطوير حلول برمجية    إلىالقسم    يتطلعحيث   .  التعليمية والمهنية  كلية تقنية المعلومات سياسات    لتحقيق  وجاء

المعلومات. الجودة في مختلف مجاالت  المعلومات   عالية  القسم شتى مجاالت  الطالب في هذا   ، ويدرس 
 .المناسبة  ات تخاذ القرار ال وتطبيق هذه المهارات والتقنيات وأدوات هندسة البرمجيات الحديثة 

 . .البرمجيات  ھندسة في التميزو الريادة : الرؤية ✓
يلتزم قسم هندسة البرمجيات بتخريج طالب مؤهلين تأهياًل عاليا بما يخدم احتياجات سوق العمل :  الرسالة ✓

 .والمساهمة في انتقال المجتمع إلى مجتمٍع معرفي
 األهداف: ✓

حلول  ▪ تطوير  من  واثقين  الطلبة  تجعل  والتي  البرمجيات  هندسة  في  المهنية  المهارات  امتالك 
 .مختلف المجاالت التطبيق في ظل قيود واقعية مختلفةبرمجية عالية الجودة في 

 .المشاركة والنجاح في الحياة المهنية من خالل العمل الجماعي، والتواصل الفعال ▪
 .المحلية المنظمات والمجتمعات بشكل تدريجي لوظائف وأدوار مؤثرة في  شغل ▪
 .بحثيةمتابعة الدراسات العليا والنجاح في الحياة الوظيفية األكاديمية وال ▪
 

مبرمج / محلل برمجيات، مهندس برمجيات، مهندس جودة البرمجيات، مدير برمجيات،    :مخرجات القسم ✓
تطبيقات   مهندس  البرمجيات،  هندسة  مدير  البرمجيات،  جودة  ضمان  منسق  البرمجيات،  مشروع  رئيس 

 الحاسوب، محلل نظم. 
 :القبول  ✓

اجتياز   ▪ الطالب  على  الوحدات  يجب  بالالئحعدد  و   ةالُموضحة  للكلية  بالعدد الداخلية  الخاصة 
 تخصص المطلوب لل

 : يجب على الطالب اجتياز مادة ▪

 Introduction to Software Engineering (SE210) مقدمة إلى هندسة البرمجيات 

 : التخرجمتطلبات  ✓
 وحدة دراسية  134عدد  اجتيازعلى الطالب  ▪
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البرمجيات  هندسة لقسم الدراسية الخطة  

   :  (وحدة  51) البرمجيات  هندسة  لقسم ) اإلجبارية ( األساسية المقررات  .1

 مالحظات  عدد الوحدات  عنوان المقرر  رمز المقرر  ت 

1 SE210 3 البرمجيات  هندسة   إلى مقدمة  

2 IS225 3 المعلومات  نظام   إلى مقدمة  

3 IN112 3 اإلنترنت  برمجة   إلى مقدمة  

4 CN321 3 حاسوب ال شبكات إلى   مقدمة  

5 CS226 برمجة    إلى مقدمة.Net 3  

6 SE221  3 يات مواصفات البرمج و متطلبات  

7 SE310 3 البرمجيات  تطوير  

8 SE322 3 والحاسوب  اإلنسان  تفاعل  

9 SE321 3 البرمجيات وعمارة   تصميم  

10 SE413  3 البرمجيات  هندسة في  مختارة موضوعات  

11 SE420 3 البرمجيات وتطوير   صيانة  

12 SE422 3 البرمجيات  مشاريع  إدارة  

13 SE424 3 سحابية ال حوسبة ال  

14 SE425  3 جودة البرمجيات و  اختبار  

15 MM211  3 المتعددة الوسائط  تقنية  

16 CS314  3 متقدمة  البيانات  قواعد  

17 IN325 3 المتقدمة  البرمجة  

  51 عدد الوحدات إجمالي  
 

 مما( وحدة 12) مقررات (  4 )اختيار الطالب  على   يجب : البرمجيات  هندسة لقسم االختيارية المقررات  .2

 : يلي

 مالحظات  عدد الوحدات  عنوان المقرر  رمز المقرر  ت 

1 CS234  برمجة  لغات  3  

2 SE412  الموزعة  االنظمة  3  

3 SE323 المكونات  على   القائم والتطوير االستخدام  إعادة  3  

4 SE411  التصميم  وطرق   الرسمية المواصفات  3  

5 CS453 االصطناعي  الذكاء  3  

6 CS442 الصور  معالجة  3  

7 CS465  3 التنقيب في البيانات  

8 SE414 التصميم  طانمأ  3  

9 SE423  3 هندسة البرمجيات الموجه للوكيل  

10 IS411 3   أنظمة المعلومات  أمن  

  30 إجمالي عدد الوحدات 
 

 

 

 

 



 9من   3الصفحة  
 

 وحدة دراسية   14وبعدد  GH. مقررات انسانية عامة  3

 مالحظات  عدد الوحدات  اسم المادة  رمز المقرر  م 

1 GH121   لغة انجليزيةI 3  

2 GH122   لغة انجليزيةII 3  

3 GH223   لغة انجليزيةIII 3  

4 GH151  3 لغة عربية  

5 GH425   2 طرق بحث  

  14 إجمالي عدد الوحدات 
 

 وحدة دراسية  21وبعدد  GS. مقررات علوم عامة 4

 مالحظات  عدد الوحدات  اسم المادة  رمز المقرر  م 

1 GS101  رياضةI 3  

2 GS102  رياضةII 3  

3 GS203  3 الجبر الخطي  

4 GS204  3 التراكيب المنفصلة  

5 GS111  3 فيزياء  

6 GS271  3 مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت  

7 GS381  3 تحليل عددي  

  21 إجمالي عدد الوحدات 
 

 وحدة دراسية   28وبعدد  GI. مقررات معلوماتية عامة  5

 مالحظات  عدد الوحدات  اسم المادة  رمز المقرر  م 

1 GI131  برمجةI 3  

2 GI132  برمجةII 3  

3 GI233 3 البرمجة موجهة الهدف  

4 GI162  3 أساسيات تقنية المعلومات  

5 GI222  3 قواعد البيانات  

6 GI242  3 تصميم منطقي  

7 GI343  3 معمارية حاسوب  

8 CS381  4 هياكل البيانات والخوارزميات  

9 GI321  3 نظم تشغيل  

  28 إجمالي عدد الوحدات 
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 الطالب بدراسة مادتين فقط منها بالفصل السابع والثامن   يُلزم  وحدات دراسية )  4. مقررات تعبوية وبعدد  6

 ( تحسب من ضمن مجموع الوحدات الدراسية فقط وال تحتسب من ضمن المعدل الفصلي أو العام للطالب. 

 مالحظات  عدد الوحدات  اسم المادة  رمز المقرر  م 

1 GH151  2 لغة عربية  

2 CI100  2 تربية اسالمية  

  4 الوحدات إجمالي عدد 
 

 

 على الفصول الدراسية  التالي : توزيع المواد

  البرمجيات هندسة برنامجل

 

 األول : فصل ال

 مالحظات  عملي  نظري  الوحدات  أسبقيات  عنوان المقرر  رمز المقرر  ت 

1 GS101 ة رياض I -- 3 3 0 -- 

2 GH121  انجليزية لغة  I -- 3 3 0 -- 

3 GI131  برمجة I -- 3 2 2 -- 

4 GS111  0 3 3 --   الفيزياء -- 

5 GI162  2 2 3 -- المعلومات  تقنية   أساسيات -- 

6 GH151 0 3 3 -- عربية  لغة -- 

    18 اجمالي عدد الوحدات 
 

 

 الفصل الثاني :  

 

 

 

 مالحظات  عملي  نظري  الوحدات  أسبقيات  عنوان المقرر  رمز المقرر ت 

1 GS102 ةرياض II GS101 3 3 0 ةرياض I 

2 GH122  إنجليزيةلغة II GH121 3 3 0  انجليزيةلغة I 

3 GI132 برمجة II GI131 3 2 2 برمجة I 

4 GI242 2 2 3 -- ي منطق تصميم -- 

5 GS271  0 3 3 -- مقدمة  في اإلحصاء واالحتماالت -- 

6 IS225 2 2 3 -- المعلومات  نظام إلى مقدمة -- 

    18 اجمالي عدد الوحدات 
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 الفصل الثالث :

 مالحظات  عملي  نظري  الوحدات  أسبقيات  عنوان المقرر  رمز المقرر ت 

1 GS203 الخطي  الجبر GS 102 3 3 0 رياضة II 

2 GH223 نجليزيةلغة ا III GH 122 3 3 0 اإلنجليزية II 

3 GI233 الهدف  موجهة البرمجة GI 132 3 2 2 برمجة II 

4 IN112 2 2 3 -- اإلنترنت  برمجة إلى مقدمة -- 

5 GI 222  البيانات  قواعد GI 132 3 2 2 برمجة II 

6 SE210 البرمجيات  هندسة يإل مقدمة GI 132 3 3 0 برمجة II 

    18 اجمالي عدد الوحدات 
 

 الفصل الرابع : 

 

 الفصل الخامس : 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات  عملي  نظري  الوحدات  أسبقيات  عنوان المقرر  رمز المقرر ت 

1 GS204  منفصلة   تراكيب GS 203 3 0 3 الخطي  الجبر 

2 MM211 2 2 3 -- المتعددة  الوسائط تقنية  

3 CS226 برمجة  إلى مقدمة .Net  GI 132 3 2 2 OOP 

4 SE221  البرمجيات مواصفات و متطلبات SE 210 3 0 3  مقدمة إلى هندسة البرمجيات 

5 CS234 2 2 3 -- ( البرمجة لغات  ) اختياري مقرر  

    15 اجمالي عدد الوحدات 

 مالحظات  عملي  نظري  الوحدات  أسبقيات  عنوان المقرر  رمز المقرر ت 

1 CN321  2 2 3 -- مقدمة إلى شبكات الحاسوب -- 

2 GI343  معمارية الحاسوب GI 242 3 2 2  تصميم منطقي 

3 GS381  تحليل عددي GS 222 3 3 0  جبر خطي 

4 CS381  ت هياكل البيانات والخوارزميا GI 132 4 4 2  برمجةII 

5 SE310  تطوير البرمجيات SE 210 3 3 0 
مقدمة إلى هندسة  

 البرمجيات 

 -- 0 2 2 -- طرق بحث   6

    18 اجمالي عدد الوحدات 
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 الفصل السادس :

 

  الفصل السابع : 

 

 الفصل الثامن :  

 
 

 134=  المنجزة الساعات عدد إجمالي

 

 

 

 

 مالحظات  عملي  نظري  الوحدات  أسبقيات  عنوان المقرر  رمز المقرر ت 

1 GI344  نظم تشغيل GI 343 3 2 2  معمارية الحاسوب 

2 SE321  البرمجيات  عمارةتصميم و SE221  3 2 2 
 ومواصفات  متطلبات 

 البرمجيات 

3 SE322  التفاعل بين االنسان والحاسوب SE221 3 2 2 
 ومواصفات  متطلبات 

 البرمجيات 

4 IN325  برمجة متقدمة GI 233 3 2 2 OOP 

5 CS333  البيانات المتقدمة قواعد GI 222 3 2 2  قواعد البيانات 

6 CS442 
مقرر اختياري ) معالجة الصور  

) 
CS381 3 2 2 

هياكل البيانات 

 والخورزميات 

    18 اجمالي عدد الوحدات 

 مالحظات  عملي  نظري  الوحدات  أسبقيات  عنوان المقرر  رمز المقرر ت 

1 SE424 سحابية ال حوسبةال GI 321 3 2 2  نظم تشغيل 

2 CS423 ( االصطناعي الذكاء) اختياري مقرر CS381 3 2 2 
 هياكل البيانات 

 والخورزميات 

3 GH100 0 2 2 -- (  تعبوية  عربية لغة ) 1  تعبوية مادة -- 

4 SE413 
 هندسة في مختارة موضوعات 

 البرمجيات 
-- 3   -- 

5 SE422 2 2 3 -- البرمجيات  مشاريع إدارة -- 

6 FP498 التخرج  مشروع 
على األقل  

 وحدة 100
 ت  0 0 0

    14 اجمالي عدد الوحدات 

 مالحظات  عملي  نظري  الوحدات  أسبقيات  عنوان المقرر  رمز المقرر ت 

1 SE420 2 2 3 -- البرمجيات وتطوير  صيانة -- 

2 SE425 البرمجيات وجودة   اختبار SE321 3 2 2 وعمارة البرمجيات  تصميم 

3 CI100 0 2 2 -- (  اسالمية تربية ) 2  تعبوية مادة -- 

4 CS465 ( البيانات  في التنقيب ) اختياري مقرر CS333 3 2 2  المتقدمة  البيانات  قواعد 

5 FP499 0 4 4 --   التخرج مشروع -- 

    15 اجمالي عدد الوحدات 
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البرمجيات  هندسة قسم مقررات وصف  

 
 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE210 
 مقدمة إلى هندسة البرمجيات 

Introduction to Software Engineering 
 IIبرمجة 

 الوصف 

  وإعطاء  البرمجيات  لهندساااة  األسااااساااية  والمفاهيم  المبادئ  حيث يعرض ،  المركزي  لمقررا  هو  هذا

  المصااااطل ات ألهم  واسااااعة  تغطية يعطي.  المجال  هذا في  األخرى  مقرراتال  من  لكثير قوي  أسااااا 

 ،  البرمجيات  وعمليات ،  البرنامج  حياة  لدورة  األسااااساااي  الفهم  ؛  البرمجيات  هندساااة في  والمفاهيم

  والتصاميم األسااساية  والنمذجة  والمتطرفة  الساريعة  البرمجة  إلى  مقدمة ؛  المتطلبات  هندساة  وعمليات

 في  مقادماة  ؛  واالختباار  ،  التهيئاة  إدارة  ،  البرمجياات تكلفاة  تقادير  ،  المشاااارو   إدارة  أساااااسااااياات  ؛

  مختلفل  جماعي  مشارو  في  الطالب  يشاار .  البرمجيات هندساة في  المهنية  والممارساة  األخالقيات

 .البرمجيات بهندسة المتعلقة CASE أدوات وكذلك البرنامج حياة دورة جوانب
 

 

 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE221 
 متطلبات وموصفات البرمجيات 

Software Requirements & Specification 
 مقدمة إلى هندسة البرمجيات 

 الوصف 

  اساتنبا   -  المتطلبات  هندساة  عملية  -    :يلي  ما  ذلك  في بما بعمق  الهندساية  المتطلبات  المساا  يغطي

            المتطلبااات  جودة  -  والقيود  النظااا   خاادمااات  -  الوظيفيااة  وغير  الوظيفيااة  المتطلبااات  -  المتطلبااات

  اسااتخدا  -  االسااتخدا   حالة  وصااف -  الوظيفية  غير  للمتطلبات  مقاييس -  المتطلبات تتبع  مصاافوفة  -

       IEEE  معيارية  -   البرامج  متطلبات  موصااافات  -  Context  والسااايا  CASE  ال الة  رساااومات

 :المختلفة األنظمة متطلبات - السريعة التطوير متطلبات -

  سااااتتم. المتطلباات إدارة  -.  إلخ ...عماالاأل  أنظماة  ،  الوياب  على  قاامماةال  األنظماة  ،  مادمجاةال  األنظماة

  يقد .  المتطلبات جمع  عند  المصاال ة  بأصاا اب  يتعلق  فيما  البرامج  لم للي  األخالقي  الساالو   مناقشااة

ا  المقرر  هذا . B  أو Z  مثل  المواصافات  لغات  باساتخدا   الرسامية  المواصافات  عن  مختصارة  مقدمة  أيضاا

 CASE  وأدوات  ومواصااافاتها  البرامج  متطلبات  ت ليل  حول  جماعي  مشااارو  في  الطالب  يشاااار 

 .المتطلبات إلدارة

 

 

 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE310 
 عملية تطوير البرمجيات 

Software Development Process 
 مقدمة إلى هندسة البرمجيات 

 الوصف 

  التطوير  ومنهجيات  ،  النمذجة  وتقنيات  ،  األساسية  للمفاهيم  شامل  عرض  تقديم  إلى  المقرر  هذا  يهدف

  للمفاهيم  مراجعة  ذلك  يتضامن.  البرمجيات  هندساة في  الكامنات  ن و  الموجهة  المناهج في  المساتخدمة

  بنية تصااميم -  الساالوكية  والنمذجة  الهيكلية  النمذجة:  UML  باسااتخدا   والنمذجة  للكامنات  الموجهة

  االختبار  -  والطريقة  الكال  تصاميم  -  الكامن  اساتمرارية تصاميم -  المساتخد   واجهة تصاميم  -  النظا 

  -  التساالساالية  المخططات  -  الت ليل  االسااتخدا   حالة  -  الموحدة  العملية  تطوير  دورة  -  للكامن  الموجه

  سايتعرض.  التصاميم  أنما   -  والتماساك  لالقتران  التصاميم  مبادئ  -  األشاكال  تعدد  -  الوراثة  -  التغليف

ا  الطالب   وغيرها  الجودة  ومراقبة  القياساااية  والقوالب UML  توليد  وأدوات  OO  حالة  ألدوات  أيضاااا

  البرامج  منهجيات  حول  جماعي  مشارو   في  الطالب  سايشاار . SWE باااااا  الصالة  ذات  المعايير من

 .OO  الةال أدوات باستخدا  والنمذجة للكامنات الموجهة

 

 

 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE321 
 تصميم وعمارة البرمجيات 

Software Design and Architecture 

موصفات ومتطلبات البرمجيات +  

 وهياكل البيانات   تالخوارزميا

 الوصف 

  ويناقش.  وتصاميمها  البرمجيات  لهندساة  األسااساية  التصاميم  واساتراتيجيات  مبادئ  المساا   هذا يغطي

  بمجال  الخاصااة  والهندسااة ،  المرجعية  والهندسااة ،  الجودة  وساامات  وتدوينات ،  المعمارية  األنما 

  الموجه  والتصاميم ،  للمكونات  الموجه  والتصاميم ،  للنمط  الموجه  والتصاميم  العمارة  عملية في  معين

 ،  البرمجيات  تطور  أيضااا  وتناقش.  التفصاايلية  التصااميم  عملية  في  الواجهة  ميموتصاا ،  الجوانب  ن و

ا  يتم.  SOAل  مقدمة  أيضااا  ويرد. NET.  و  COM  مثل  الوساايطة  والبنية ،  والمرونة   عرض أيضااا

  وقابلية  االسااتخدا   إعادة  قابلية  ومفاهيم  المسااتخد   واجهات في  التصااميم  مشااكالت  على  عامة  نظرة

  الهندساة  وأدوات  البرمجيات تصاميم  حول  جماعي  مشارو  في  الطالب  يشاار .  التصاميم  في  المتانة

 .والتصميم المعمارية
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 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE322 
 التفاعل بين اإلنسان وال اسوب 

Human Computer Interaction 
 مقدمة إلى هندسة البرمجيات 

 الوصف 

  اإلنسااااان  بين  التفاعل تصااااميم  مجال  في  والمهارات  والمعرفة  الكفاءة  بناء في  الدورة  هذه  تساااااعد

  من  وتزيد  ،  البشاري  االساتخدا   تدعم  جديدة  وأدوات  وساامط  تشاكيل  هو  ذلك من  الهدف.  وال اساوب

  الفردي  المساتوى  على  قبوال أكثر  تكنولوجية  تطورات  إلى  وتؤدي ،  االتصاال  وتعزز ،  البشاري  التعلم

  واألنظمة(  HCI)  وال اسااوب  اإلنسااان  بين  التفاعل في  مقدمة:  يلي  ما  المسااا   يغطي.  واالجتماعي

:  المساتخد    واجهات  تقييم.  واألسااليب  والنماذج ،  التفاعل  أ ر.  المساتخدمين  فهم.  البشارية  المعرفية

  عملية:  التفاعلي  والتصااميم  األساااسااية  التصااميم  مبادئ.  االسااتخدا   قابلية  واختبار  التجريبي  التقييم

 ،  والمادي  النظري التصاااميم ،  المساااتخد   حول  المتم ورة  والنماذج  التصاااميم ،  التفاعلي  التصاااميم

  وواجهة  للتفاعل  مختلفة  ميزات.  التصاميم  مبادئ ،  واكتشاافها  المها   ت ليل  ،  الواجهة تصاميم  معايير

  الرموز ،  المؤشاارات ،  القوامم  ،  األيقونات ،  Windows  مثل)  الواجهة  مكونات  ،  اللون:  المسااتخد 

  حول  جماعية  مشااريع في  الطالب  يشاار .  (Haptics و  ،  المعزز  الواقع ،  اللمس ،  الكال  ،  النص ،

  التفاعل  حول  جماعي  مشارو  في  الطالب  يشاار :  المساتخد   واجهات من  والتقييم  والتطوير  التصاميم

 .وال اسوب اإلنسان بين

 

 

 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE323 
 التطوير القامم على المكونات وإعادة االستخدا  

Re-use and Component Based Development 
 عملية تطوير البرمجيات 

 الوصف 

  وت ديد  تعريف كيفية ؛  مسابقاا  موجودة  مكونات من  ال جم  كبيرة  برمجية أنظمة  إنشااء  وتقنيات  ر 

  اللغاات  متعاددة  المشااااكالت  حال  ذلاك  في  بماا  ،  المتنوعاة  المكوناات  دمج  في  المشااااااكال  ؛  المكوناات

 .المكونات وتطوير االستخدا  إعادة حول جماعي مشرو  في الطالب يشار . المنصات والمتعددة

 

 

 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE410 
 اختبار وقيا  البرمجيات 

Software Metrics and Testing 
 البرمجيات مقدمة إلى هندسة 

 الوصف 

.  العيوب   أنوا .  ال دود  اختبار ،  التكافؤ  فصااااول ،  الفشاااال  مقابل  العيوب:    االختبار  تقنيات  و  مبادئ

 ،  التكامل  اختبار ،  وحدة  اختبار:  االختبار  اساتراتيجيات.  اإلنشاامية  االختبارات  مقابل  األساود  الصاندو 

  اختباار التوافق  اختباار  ؛  التكوين  اختباار  ؛  ال االاة على قاامم  اختباار. التطوير  ي ركهاا  اختباار  ، التنميط

  تطوير.  واألدوات  األجهزة  اختباار.  التغطياة  معاايير  .القبول  واختباار  وبيتاا  ألفاا  اختباار.  الوياب  موقع

 في  الطالب  يشااااار .  والت ليل  والتتبع  المشااااكالت  عن  اإلبالغ.  االختبار  عملية  إدارة.  االختبار خطط

 .البرمجيات الختبار جماعي مشرو 

 

 

 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE411 
 الرسمية والموصفات  التصميم  ر 

Formal specifications & Design Methods   
 مقدمة إلى هندسة البرمجيات 

 الوصف 

  تقنيات  باسااتخدا  رساامية  مواصاافات  صاا تها؛ من  والت قق  والتأكد  البرمجيات  لت ديد رساامية  آليات

 ،  ال الية  البرمجة  لغات مع  الرساامية  الطر   دمج ؛  التنفيذ  ن و  وصااقل  أولية  ومواصاافات ،  مختلفة

  الكامنات  ونهج ،  الساااالمة  وت ليل ،  واالختبار ،  المتطلبات  ت ليل  على  الرسااامية  األسااااليب  وتطبيق

 .التصميم و ر  الرسمية المواصفات بشأن جماعي مشرو  في الطالب يشار . الوجهة

 

 

 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE420 
 صيانة وتطوير البرمجيات 

Software Maintenance and Evolution 
 اختبار وقيا  البرمجيات 

 الوصف 

  بنااء.  والتغيير  التكوين  إدارة  ؛  البرناامج  فهم:  البرمجياات  تطور  في  المتقادماة  والتقنياات  المفااهيم

  إعادة  وبرامج  العكساااية  الهندساااة  تقنيات ؛  المخاوف  فصااال ؛  االساااتخدا   إلعادة  القابلة  البرمجيات

 في  الطالب  يشاار .  القديمة  النظم ؛  التدريجي  والصاقل  الطبقات تصاميم ،  للتغيير تصاميم ؛  الهندساة

 .هاوتطور البرمجيات صيانة في جماعي مشرو 
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 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE421 
 البرمجيات ضمان جودة 

Software Quality 
 تصميم وعمارة البرمجيات 

 الوصف 

  الجودة  ومشااااكل  األخطاء تجنب.  الجودة  ثقافة  إلى  وال اجة ،  منها  والت قق  ضااامانها  كيفية:  الجودة

  مقابل  العملية  ضااامان.  التقنيات  صااا ة من  والت قق  والتأكد  االختبار.  والمراجعات  التفتيش.  األخرى

.  التقارير   وإعداد  المشاااكالت  ت ليل.  والعملية  المنتج  ضااامان.  الجودة  عملية  معايير.  المنتج  ضااامان

 .البرمجيات جودة حول جماعي مشرو  في الطالب يشار . الجودة لمراقبة اإلحصامية األساليب

 
 

 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE422 
 إدارة المشاريع البرمجية 

Software Project Management 
 مقدمة إلى هندسة البرمجيات 

 الوصف 

  أعضاااااء  أدوار ؛  كبير برنامج  مشاااارو  تنظيم:  والتقنيات  واألدوات  المشاااارو   إدارة  مفاهيم  مقدمة

  الميزانياة  مراقباة. الزمني  الجادول  المجاال؛  إدارة ؛  والمسااااؤولياات   والمادراء  القاادة  مهاارات  ؛  الفريق

  مشاارو  في  الطالب  يشااار .  االتصاااالت  إدارة  البشاارية؛  الموارد  ادارة  التكامل؛  إدارة  التقد ؛  رصااد

 .البرامج مشاريع وإدارة تخطيط حول جماعي

 

 

 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE424   ال وسبة الس ابيةCloud Computing  نظم التشغيل 

 الوصف 

/    العميل  تطبيقات  المسااا   يغطي.  الموزعة النظم  إ ار في  الساا ابية  ال وساابة  مفهو   الطالب  تعليم

.  الس ابية   ال وسبة  ومستقبل ،  الس ابة  في  المعلومات  واسترجا   ،  نظير  إلى  نظير  ومفاهيم  ،  الخاد 

  البيااناات  مراكز  تربط  كساااا ااباة  اإلنترنا  بااسااااتخادا   دراياة  على  الطالب  جعال  هو  ذلاك  من الهادف

  أثناء python / php  لااااااا  النصااية  البرمجة  لغة  تدريس ساايتم.  الساا ابة  بمسااتخدمي(  التطبيقات)

 .الس ابة في استخدامها يمكن التي الويب تطبيقات لبناء المقرر

 

 

 األسبقية  عنوان المقرر  رمز المقرر 

SE425 
 ضمان جودة واختبار البرمجيات  

Software Testing and Quality Assurance 
 عمارة وتصميم البرمجيات 

 الوصف 

  يتعلم  البرمجياات، أنظماة  الختباار  الالزماة  واألدوات  والتقنياات  األسااااالياب  مختلف  المسااااا  هاذا  يقاد 

  مسااااتوى  اختبار  أداء  الفرضااااية،  ختباروا  والتجربة  االختبار  أغراض  نموذج تصااااميم كيفية  الطالب

  تصااميم  لمتطلبات مطابقة  إلنشاااء  اسااتخدامها  مقاييس  المختلفة،  االختبار  تقنيات  باسااتخدا   مختلف

 .برمجية تطبيقات المتخصصة الطبقات واختبار النظا ،

ا  المقرر  يتناول     لضاامان  البرنامج  عملية  ت سااين  وكيفية  البرمجيات  جودة  ضاامان  إجراء كيفية  أيضااا

  اختباار حول جمااعي  مشاااارو   في  الطالب يشااااار . الممكناة  والموثوقياة  الجودة  مسااااتوياات أعلى

 .الجودة وضمان البرمجيات

 

 

 

 

 


