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 جامعة الزرقاء          
  هندسة البرمجياتقسم       
 هندسة البرمجياتتخصص    

 

 
برمجياات ومطللباات الباراما :المطللباات وتشمل الموضوعات: مقدمة في هندسة البرمجيات، وعمليات البرمجيات، ونمذجة عمليات ال

 .UMLالوظيفية والغير وظيفية، ونماذج النظام والطصميم المعماري. كما يحطوي على مخطبر لطلبيق النمذجة باسطخدام 

 
 –جااونا المطللبااات  –خاادمات وقيااون النظااام  –غياار الوظيفيااة المطللبااات الوظيفيااة و  –جمااا المطللبااات  -عمليااة هندسااة البرمجيااات 
المخللااات الطيريريااة و مخللااات لالااة  –شاارح لالااة ادسااطخدام  –قياسااات المطللبااات غياار الوظيفيااة  –مصاافوفة مطابعااة المطللبااات 

  :طللباات ننظماة مخطلفاةالم –ساريعة المطللباات فاي رارل الطلاوير ال – IEEEمعيارياة  –توصيف مطللبات البرمجيات  –ادسطخدام 
 أنظمة إنارا انعمال و إنارا المطللبات. –أنظمة الويب  –اننظمة المضمنة  -

 
ذج تهدف هذه المانا الى اعلاء الللبة مقدمة عن مبانئ اسلوب الطلوير الشيئي من خالل اساطخدام النمااذج.  ام كيفياة اساطخدام النماا

 في بناء البرمجيات في مرالله المطعدنا.

 سوبعل بين اإلنسان و 

أنوات وتقنيااات لطصااميم وتلبيااق ونشاار وتقياايم واجهااات الطخارااب البيئيااة واننظمااة الطفاعليااة، راارل الحااوار، نظريااات الطفاعااال وت اماال 
 اإلنسان والحاسوب. المفرنات، أرر الطفاعل بين

 
مفاهيم الطصميم: نور الطصميم في بناء البرمجيات، الطصميم وعملية لل المشاكل، بنااء نمااذج، نمال الطصاميم، القياون المفروضاة علاى 

يااة المعطماادا علااى ادجاازاء، والطصااميم المعماااري: اننمااا ، عمليااة الطصااميم، تصااميم بطوجهااات شاايئية، تصااميم توجهااات جز يااة، المعمار 
 مشاكل انجهزا، مطابعة المطللبات، والرموز الخاصة بالمجال، والهندسة المعمارية.

 
 
 

 1501110 مقدمة لهندسة البرمجيات        1503270

 1503270      هندسة مطللبات نظام البرمجيات   1503271

 1723051 البرمجيات      نمذجة نظم  1503272

 1723052 اعل بين اإلنسان والحاسوب      الطف 1503273

 1723050 ومعماريطهاتصميم البرمجيات        1503370
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ب علاى اساطخدامها مان خاالل تصاميم أنظماة يقدم هذا المسال ألدث اننوات المسطخدمة في هندساة البرمجياات ليات يطادرب اللالا
 برمجية مخطلفة. ليت يلبق اللالب هذه ادنوات على جميا مرالل تلوير لياا النظام.

 
روع الاى اجازاء تهدف هذه المانا الى اعلااء الللباة مقدماة عان مباانئ تو ياق البرمجياات و رارل معالجاة المساالة وكيفياة تقسايم المشا

صااغيرا يسااهل تو يقهااا. بادضااافة الااى ذلااو يااطم عاارا انااواع الطو يااق المال ااة الشااا عة ادسااطخدام وهااي الاادرو  واإلجااراءات والمراجااا. 
 يطم عرا ررل معالجة وكطابة الطو يق من خالل الطحليل والمراجعة. واخيرا  

 
        ماان خااالل هااذا المسااال يطاادرب اللالااب فااي الاادل الم سسااات ذات العالقااة بطخصااص هندسااة البرمجيااات سااواء فااي القلاااع العااام 

( سااعة معطمادا مان خلطاه الدراساية، ويقاوم اللالاب 02و الخاص. وت ون مدا الطدريب  مانياة أساابيا مطصالة بعاد أن يجطااز بنجااح  أ
 يبه في نهاية فطرا الطدريب.بطقديم تقرير مفصل عن تدر 

 

 
أمور تطعلاق فاي مجاال إنارا مشااريا البرمجياات. تقنياات لطلاوير خلال مشااريا البرمجياات، ونعام خلال نوعياة الباراما وخلال إنارا 

إنارا العمالء، وإنارا الفرل الفنية، وتخليل المشاروعات، المخارر. الموضوعات الطي يطم تناولها أيضا تشمل قضايا إنارا المشاريا: 
والجدول الزمني، وإنارا المخارر، وإنارا الط وين، وضمان الجونا وادعطمان، والمسا ل القانونية. كماا يطضامن تادريب علاى اننوات 

 المسطخدمة في إنارا مشاريا البرمجيات.
 

 
يقدم المسال وصف للدورا لياا النظم الحاسوبية ال بيرا، ويشرح كيف يم ن تحديدها وتصميمها وتنفيذها. يطم تقديم تحليل النظم  
كوسيلة لجما وتنظيم المعلومات بحيت تطوافق المواصفات المللوبة بش ل و يق ما مطللبات المساطخدمين. ومان  ام يقادم المساال  

سلوب لطحويل المواصفات إلى الش ل الاذي يم ان تنفياذها. ياطم ذلاو مان خاالل اساطخدام اننوات الطاي تطاوفر تصميم هذه النظم بي
 إلنارا وتلوير المشاريا والبرمجيات ال بيرا والطجارية.

 
 
 

 1503272 البرمجيات       بهندسةأنوات خاصة  1503371

 1720350     البرمجياتتو يق     1503374

 مموافقة القس لهندسة البرمجيات      ميدانيتدريب    1503391

 1723052      إنارا مشروع البرمجيات   1503470

 1723352 تصميم اننظمة ال بيرا       1503471
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مطعلقة باخطبار البرمجيات والطحقق من صحة البرمجياات. سايقوم اللاالب اخطبار البرمجيات تركز على المفاهيم والمبانئ والطقنيات ال

الطعرف على كل من نقا  القوا والضعف في مخطلف أساليب ادخطبارات الوظيفية والهي لية، فضال عان تقنياات إل باات صاحة وظيفاة 
    اخطباار الصاندول انساون والصاندول انباي .  –باسطخدام اخطبار الولدا البرمجياة و اخطباار الوظيفاة و اخطباار القباول   -البرمجيات 

       باسااطخدام اخطبااار الولاادا البرمجيااة   -ايضااا تركااز هااذه المااانا علااى الطقنيااات لضاامان جااونا البرمجيااات. هنااا، ينظاار الااى البرمجيااات و 
ه المانا على الطقنيات لضمان جونا اخطبار الصندول انسون والصندول انبي . و ايضا تركز هذ –و اخطبار الوظيفة و اخطبار القبول 

البرمجيات. هنا، ينظر الى ضمان الجونا كنشا  الذي يمر عبر عملية الطلوير برمطها: فهم الطياجات العمالء والمسطخدمين. تحليال 
 وتو يق المطللبات. الطحقق والطحقيق من صحة الحلول من خالل ادخطبار.

 
المفاارنات وتجميعهااا، عالقااة  تعريااف الم ونااات وربيعطهااا، الم ونااات وواجهااة الطخارااب، الااربل بااين واجهااات الم ونااات، تصااميم

وعالقطهاا بانصاناف، معمارياة الم وناات،  تعمايم الم ونااات،  الطقنياات انساساية باين نمااذج الخاانم والمخادوم ، الطقنياات انساساية
 نراسية. لادت ال ينونية، الللبات محان ة، وسا ل، ادسطجابة، البراما الوسيلة، الف را الشيئية، وسلاءال معالجة

 

 
للصاايانة. المسااا ل يركاز المسااال علااى أربعاة أنااواع ماان الصايانة: الطصااحيحية، الط يفيااة، الط ميلياة والصاايانة الوقا يااة. ا  اار ادقطصااانية 

 اإلنارية المطعلقة بصيانة النظام ممل الهي ل الطنظيمي لولدا الصيانة. قيا  الجونا، إنارا العمليات المطعلقة بللبات الصايانة والنسا 
، الهندساااة الع ساااية وإعاااانا الطصاااميم والبرمجاااة، CASEالمطعااادنا للااانظم. كماااا يشااامل المقااارر علاااى: صااايانة المواقاااا. نور أنوات 

ييس الملاوعااة. ساااوف يااطعلم اللااالب نمااااذج مخطلفااة لعملياااة الصاايانة مماال: باااوهم، أوزبااورن، الطحسااين الط اااراري، ونظاام إعاااانا ومقااا
 اسطخدام البرمجيات.

 

 
الل تلاوير مناطا أو خدماة جديادا فاي مرللاة مب ارا هدف هذا المقرر إلى تعليم اللالب كيفية إنشاء مشروع جديد  برمجية( وذلو من خاي

بحيت ت ون قابلة للطساويق وتخادم المجنماا المحلاي. ليات يطعارف اللاالب ذوو ادخطصااص فاي العلاوم أوالط نولوجياا أوعلاوم ال مبياوتر 
أساسي للمجادت الوظيفية ممل  للمفاهيم والقضايا انساسية في ادبط ار وانعمال وريانا انعمال. ويطوقا من لللالب الحصول على فهم

ليت سيطم توجيههم في بناء نموذج عمل قابل للطلوير من خالل تجارب لقيقية فاي ساول لقيقاي   الطمويل والطسويق والمبيعات واإلنارا.
وا جاذب لقيقياة للطلبياق( لبنااء قا   الحد انننى من المناطا القابال MVP ما ادخذ بعين ادعطبار ماللظات العمالء الحقيقية، وإرالل

فرل مطعدنا الوظا ف وفرل افطراضية ما مهام  -في السول. الطحدي ينللق في بيئة تعليمية تطوافق ما مطللبات العمل الحالية والمسطقبلية 
 .لالعمل من مصانر مخطلفة، وقوا عمل مطعدنا المقافات، ومهارات تنظيم وتخليل ومهارات الطواص

 1723352 فحص البرمجيات وضمان الجونا       1503472

 1723352 جاهزا     الحوسبة المعطمدا على م ونات     1503474

 1723352 صيانة وتلوير البرمجيات         1503475

 1723352 أنظمة المشاريا الريانية           1503170
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هذه المانا مقدمة عن أنماا  تصاميم البرمجياات. ليات يممال كال نمال أفضال الممارساات لحال مشا لة البرنااما فاي بعا  السايال. 

وفوا د أنما  تصميم البراما الموجهة لل ا نات. ليت سططم نراسة العديد مان المشا الت للطحقياق  المنلقيسطغلي المانا انسا  
، راتيجية، الادي ور، ومصانا الخالصاةادساط  نماا  الطصاميم الجيادا. ساططم مناقشاة أنماا  محادنا، ممال الحاال، المحاول،في تلاوير أ

 .لطزويد الخبرا في اسطخدام هذه اننما  Java  إل . وسي ون هناك مشاريا برمجية بلغة

 
المسال بانجاز الجزء انول من مشروع الطخرج والمطممل باخطيار المشاروع وفرياق العمال، جدولاة وقاش المشاروع، يقوم اللالب في هذا 

 ( ساعة من خلطه الدراسية.02الطخليل، الطحليل، الطصميم، اخطيار البرمجيات. يشطر  ان ي ون اللالب قد انهى بنجاح  

 
 ادلطااااااااازام الللباااااااااة يشاااااااااطر  علاااااااااى ليااااااااات المعلوماااااااااات ت نولوجياااااااااا مجاااااااااادت إلااااااااادل فاااااااااي تخااااااااارج مشااااااااااريا الللباااااااااة يلاااااااااور
 .المشروع لطلوير المخطلفة المرالل تو يق .المشاريا وتلبيق وتصميم تحليل عملية في المطبعة بالمعايير

 
يهاادف هااذا المنهاااج إلااى راارح مواضاايا مخطااارا كالطوجهااات والمسااطجدات والمجااادت البحميااة الحديمااة والجاريااة فااي مياادان هندسااة 

 البرمجيات وعليه يطم تحديد وتغيير المواضيا الملرولة ومحطواها بموافقة مجلس القسم.

 
 ادلطااااااااازام الللباااااااااة يشاااااااااطر  علاااااااااى ليااااااااات المعلوماااااااااات ت نولوجياااااااااا مجاااااااااادت إلااااااااادل فاااااااااي تخااااااااارج مشااااااااااريا الللباااااااااة يلاااااااااور
 .المشروع لطلوير المخطلفة المرالل تو يق .المشاريا وتلبيق وتصميم تحليل عملية في المطبعة بالمعايير

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 1721012+1723052      برمجة اننما        1503274

 1720362         هندسة البرمجيات 1مشروع     1723302

 1723302 رمجيات           هندسة الب 0 مشروع 1503490

 موافقة القسم موضوعات خاصة بهندسة البرمجيات            1503491

 1720362 رمجيات           مشروع هندسة الب 1503494
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