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 وصف البرنامج األكاديمي 

فر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يو 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 كلية الهندسة  المركز القسم الجامعي /  .2

 وبهندسة الحاسقسم  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 وبحاسبكالوريوس هندسة  اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 ال يوجد برنامج اعتماد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/2/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 الى: حاسوب:  يهدف البرنامج االكاديمي في قسم ال  لبرنامج األكاديميأهداف ا .9
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية

رمز المقرر 

 او المساق

 الساعات المعتمدة اسم المقرر او المساق

 عملي نظري

 

     االولى

     االولى

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم البرنامج المطلوبة مخرجات  .10

  االهداف المعرفية-أ

  -1أ

 

  ألهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامجا–ب 

 – 1ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  

 التقييم  طرائق     

  

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

  -1ج         

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  

 طرائق التقييم    
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     االولى

     الولىا

     االولى

     االولى

     االولى

     االولى

     االولى

     االولى

     االولى

     الثانية 

     الثانية

     الثانية

     الثانية

     الثانية

     الثانية

     الثانية

     الثانية

 

     الثالثة 

 

     الثالثة

 

     الثالثة

 

     الثالثة

 

     الثالثة

 

     الثالثة

 

     الثالثة

 

     الثالثة

 

 الرابعة
    

     الرابعة

     الرابعة

     الرابعة

     الرابعة
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     الرابعة

     الرابعة

     الرابعة

     الرابعة

 التخطيط للتطور الشخصي .12

ية معهم ومطالبتهم بتقارير يتم التخطيط لتطوير شخصيات الطلبة عن طريق اقامة حلقات نقاش

 نرات دورية وعلى مدار المراحل االربعة ولمختلف المواضيع  لتنمية التطور الشخصي لديهم يوسم

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 قبول مركزي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 رنامجأهم مصادر المعلومات عن الب .14

  موقع الكلية. 

 الموقع االلكتروني والبريد االلكتروني للقسم. 
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 مخطط مهارات المنهج

   

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 
   

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

السنة / 

 المستوى
 قرراسم الم رمز المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري

 االهداف المعرفية 

  

 االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالموضوع

 

االهداف الوجدانية 

 والقيمية 

 ةالتأهيليوالمهارات العامة 

 المنقولة

المهارات األخرى المتعلقة  )

بقابلية التوظيف والتطور 

 (الشخصي

 4أ 2أ 2أ 1أ
أ

5 

 ب 7ا 6أ

1 
ب

2 
ب

2 
ب

4 
ب

5 

ج

1 
ج

2 
ج

2 
ج

4 
 4د 2د 2د 1د

 Software    الثانية
engineering 

 √ √ √ √ √ √ √    √ √ √    √ √ √ √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الهندسة \جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .2

      Software engineering  اسم / رمز المقرر .3

 القسم البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي لفصل / السنةا .6

عدد الساعات الدراسية  .7

 )الكلي(
 ساعة 90 

 2018\2\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

. حيث يبدا لهندسة البرامجياتتعليم الطالب المبادئ االساسية  الى هندسة البرامجياتيهدف منهاج مادة 

  .بالبرامجيات قدمة تتعلق مالمنهاج ب

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 البرنامج.
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 ئق التعليم والتعلم والتقييموطرا المقرر مخرجات .10

  االهداف المعرفية  -أ
 .من معرفة البرامجيات وانواعها والمجاالت التي تدخل فيها الطالب خالل السنه الدراسية  يتمكن -1أ

 .الطرق العلمية المتبعة في صناعة البرامجياتيتعلم الطالب  -2أ

 .الطرق الخاصة بمقاييس  جودة البرامجياتيتعلم الطالب استخدامات  -3أ

 يتعلم الطالب طرق فحص البرامجيات ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة -4

 الخاصة بالموضوع  االهداف المهاراتية  -ب

  .للبرامجياتااللمام بالمفاهيم االساسية ـ  1ب

 . في مقاييس البرامجياتااللمام بالعالقات الرياضية المستخدمة   -2ب

 . فحص البرامجياتااللمام بالعالقات الرياضية الخاصة  بكيفية   -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .يجهز التدريسي محاضرات عن المادة على شكل ورقي والكتروني ويقدمها للطلبة 
  بشكل تفصيلي  محاضرات اليقوم التدريسي بالقاء 
 الساسية للمادة يه  عن المواضيع اوواجبات بيت بطلب تقارير دورية يقوم التدريسي. 

 

 طرائق التقييم      

 .مناقشة يومية لمعرفة مدى استعاب الطلبة للمادة ووضع تقييم للمشاركات اليومية 

 لمية متنوعة وقصيرة لفهم مدى استعابهم للمادة.امتحانات يومية باسئلة ع 

 اعطاء جزء من درجة كل فصل للواجبات البيتية. 

 ة للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائيامتحانات فصلي 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  وطرق االستفادة منها البرامجياتعن ماهية حث الطالب على التفكير  -1ج

 .وتطبيقاتها البرامجياتباهمية حث الطالب على التفكير -2ج

 .صميم انواع مختلفة من التطبيقات البرمجيةوتبكيفية تحليل حث الطالب على التفكير -2ج

وعالقتها باختصاص هندسة  البرامجياتايجاد افضل الطرق لتصميم حث الطالب على    -4ج

   الحاسبات والبرامجيات.

 طرائق التعليم والتعلم     

  وتطبيقاتها في الحياة اليومية البرامجياتيقوم التدريسي باعطاء امثلة تتعلق. 
 والفائدة العملية من تحليلها البرامجياتبذكر تفاصيل تتعلق بتطيقات  يسييقوم التدر. 
  بما يتعلق بالمادة وذكر االمثلة العملية  التطبيقات البرمجيةبايضاح طرق تصميم يقوم التدريسي

 .المناسبة لها

 طرائق التقييم    

 وتطبيقاتها في الحياة  اتالبرامجي اختبارات يومية ومناقشة عملية بخصوص كل ما يتعلق بمفاهيم

 . اليومية

  هندسةالبرامجياتترسيخ مبدأ المناقشة بين الطلبة فيما بينهم وبتوجية االستاذ بخصوص . 

 واالمثلة العملية عنها البرامجياتم يوضع جزء من االسئلة اليومية والشهرية لترسيخ مبادئ تصم. 

 بات البيتية في كل ما يتعلق بالمادةتقييم الطلبة من خالل تقديم التقارير المتنوعة والواج 
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  ةالتأهيلي المهارات  العامة و -د 

.) 

 . البرامجيات هندسة تمكين الطلبة من كتابة التقارير حول المواضيع الخاصة بمادة -1د

 . االنترنت للحصول على المعلومات المهمه  من كيفية استخدام شبكةتمكين الطلبة -2د

 .رفع ثقة الطالب بنفسة من خالل ربط المادة النظرية بالواقع العملي-3د

 .وكيفية التعامل معها  البرمجية مشاكل التنمية مهارات الطلبة في كيفية التعامل مع  -4د         

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
سم الوحدة / المساق أو ا

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مقدمة عن هندسة البرامجيات 3 1

Introduction to 

Software Engineering 

 

 محاضرات 
 + مناقشة

  واجبات بيتية

2 3 

 

الموديالت الخاصة بتطبيقات 

 البرامجيات وانواعها

The process models 
 

 محاضرات 
 امتحانات +

 ت بيتيةواجبا

3 

 

 

3 
 

 

 فهم المتطلبات للبرامجيات
Understanding 

Requirements  محاضرات 

 امتحانات +

واجبات بيتية+ 

 تقارير

5-4 

 

6 
تصميم البرامجيات والطرق 

 المستخدمة
Design Concept  محاضرات 

 امتحانات +

واجبات بيتية+ 

 تقارير

7-5 

 

 متطلبات  البرامجيات 9
Software Requirements 

 
 محاضرات 

 امتحانات +

واجبات بيتية+ 

 + مناقشةتقارير

8 

 

3 

طرق فحص البرامجيات 

والمبادئ االساسية بالبرمجة 

 الكيانية واالنظمة الموزعة

Software Testing 
 

 امتحانات + محاضرات

واجبات بيتية+ 

 + مناقشةتقارير

9 

 

3 
ما هي ما هية البرامجيات 

 وتطبيقاتها

Modeling and 

applications 

 امتحانات + محاضرات

واجبات بيتية+ 

 + مناقشةتقارير

10 

 

 مقاييس المنتج 3
Product  metrics 

 

 امتحانات + محاضرات

واجبات بيتية+ 

 + مناقشةتقارير

11 

3 
الطرق المتبعه باداره 

 البرامجيات
Project management 

Concept 
 محاضرات

 امتحانات +

واجبات بيتية+ 

 + مناقشةتقارير

12 

3 

 تقييم المشاريع البرمجية
Estimation for Software 

projects 
 محاضرات

 امتحانات +

واجبات بيتية+ 

 + مناقشةتقارير

13 

3 

 محاضرات Project scheduling جدولة المنتج

 امتحانات +

واجبات بيتية+ 

 + مناقشةتقارير
 امتحانات + تمحاضرا-Maintenance and re صيانه البرامجيات 3 14
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engineering  +واجبات بيتية

 + مناقشةتقارير

15 

3 

 تحسين المنتج 
Software process 

improvement 
 محاضرات

 امتحانات +

واجبات بيتية+ 

 + مناقشةتقارير


