
 برنامج الماجستير في هندسة البرمجيات

 هدف البرنامج:

يهدف البرنامج الى توفير تعليم عالي الجودة في هندسة البرمجيات، يهدف إعداد الطلبة ليكونوا 

مهندسي برمجيات أكفاء ورياديين، ولديهم القدرة على تطوير أنظمة وحلول حاسوبية مبتكرة 

خالل تزويدهم بالمفاهيم والمعارف والمهارات ذات موثوقية وكفاءة. وذلك يتحقق من 

بما في ذلك مهارات العمل الجماعي، والعمل ضمن فريق افتراضي عالمي،  ،الضرورية

 . وأفضل ممارسات المهنة، والقدرة على مواصلة التطور مهنيا في هندسة البرمجيات

ة الذي تمكنهم من المنافس. تزويد الطلبة بالممارسات والمهارات المتعلقة بهندسة البرمجيات، و1

 المستوى العالمي بشكل فعال على

. تأصيل لدى الطلبة القدرة على فهم وتحليل وتقيم وتطبيق تعليمات وأخالقيات مهنة هندسة 2

 البرمجيات.

. تحسين قدرة الطلبة على العمل بشكل منتج وفعال ضمن فريق وخاصة الفرق متعددة 3 

 الفعالة. القيادة التخصصات، وإظهار مهارات

. إعداد الطلبة الستكمال دراستهم العليا )الدكتوراه( في هندسة البرمجيات من خالل تعزيز 4

 القدرة على تنفيذ وتقييم البحوث النظرية والعملية في مجال هندسة البرمجيات.

 ، لتمكينهم من ممارسة مهنة هندسةوالقيادة التقنية. تنمية قدرات الطلبة على إدارة المشاريع 5

 وريادي. البرمجيات بشكل منتج،

التقني لدى الطلبة، لتمكينهم من عرض أفكارهم ونتائج اعمالهم  االتصالمهارات  . تعزيز6

 كان ذلك العرض شفويا أو كتابيا. ، سواءومنطقيبشكل فعال 

لدى الطلبة مبدأ التطور الذاتي، ليتمكنوا من مواكبة التطورات السريعة في مهنة  . تأصيل7

 .وموائمتهاهندسة البرمجيات 

ي ف والممارسات الحالية األساسياتالقدرات الفنية لدى الطلبة لتطبيق المعارف  . تطوير8

 البرمجيات.هندسة تطوير 

للبحث في برامج الدراسات العليا، جديدة  وخلق فرصالطلبة للمهارات البحثية  . إكساب9

 هندسة البرمجيات سواء المحلية او العالمية. لتتناول التحديات البحثية في

وتكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير أنظمة حاسوبية  االتصاالت.تعزيز التعاون مع قطاع 10

 .ومتطلبات السوقاحتياجات المجتمع  وخدمات تلبيوبرمجيات 

 شروط القبول: 

في أحد المجاالت التالية: علم الحاسوب، بتقدير جيد على األقل  البكالوريوسدرجة  -1

هندسة الحاسوب، الهندسة الكهربائية أو في حقل ذو عالقة بالبرنامج، مع األخذ بعين 

 االعتبار الخبرة العملية ذات الصلة بمضمون البرنامج.

 ةهإلمام جيد بإحدى لغات البرمجة الموجعلى أن يكون المتقدم  -2

 أن يحقق شروط جامعة الزهراء بااللتحاق ببرامج الماجستير. -3



 متطلبات إتمام البرنامج:

المقررات خالل الفصاالين في الساانة ساااعة لدراسااة  24ساااعة تتضاامن  36على الطالب اجتياز 

 الماجستير خالل السنة الثانية.ساعة لرسالة  12األولى و

 

 أسس الدراسة:

  أقصاااى، ويمكن للطالب تقديم طلب التمديد لسااانة واحدة في تحدد مدة التساااجيل بسااانتين كحد
 الحاالت الخاصة.

  سبة دوام الطالب عن سنة األولى من مرحلة الماجستير، ويجب أال تقل ن الدوام إلزامي في ال
من مجموع ساااااعات المقرر الفصاااالية، ويحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان إذا لم  70%

 .المطلوب، ويعد راسبا  يحقق فيه نسبة الدوام 

 ( من العالمة النهائية%60يعد الطالب ناجحا  في المقرر إذا حصل على ). 

  بالنساابة للمقرر الذي يتألف من جزأين يخصااص للقساام النظري الذي يمتحن الطالب فيه في
( أربعون درجة للجانب 40( سااااتون درجة، كما يخصااااص )60نهاية الفصاااال الدراسااااي )

اء الفصل، وهو عبارة عن مذاكرات قصيرة، وأبحاث علمية، وأنشطة العملي الذي ينجز أثن
 تدريبية، يقررها مدرس المادة على الطلبة.

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر النظري )الذي ال يضم أعمال سنة( من 

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر العملي )الذي ال يضم قسما  نظريا ( من 

 ولى إعادة دراساااة المقررات التي رساااب فيها ولمدة عام يحق للطالب الراساااب في السااانة األ
 واحد، وفي حال رسوبه يمنح فرصة استثنائية من مجلس الجامعة.

  ،يحق للطالب الراسب االحتفاظ بدرجات العملي في أي مقرر من المقررات التي رسب فيها
 لب خطي يقدمهوفي هذه الحال يعفى من الدوام، وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على ط

إلى عمادة الكلية خالل الشهر األول من الفصل الدراسي، ويطالب عند ذلك بالدوام، ويسقط 
 .حقه في الدرجة السابقة

  شراف سنة، تحت إ يبدأ الطالب بعد اجتياز المواد المقررة، بتحضير رسالة الماجستير لمدة 
راح عميد الكلية، وعلى أحد أعضااااااااء الكلية، يقر موضاااااااوعها مجلس الجامعة بناء  على اقت

 الطالب أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.

  ال يجوز مناقشااة الرسااالة قبل مضااي اثني عشاار شااهرا  على األقل من تاريج موافقة مجلس
 الجامعة على اقتراح تسجيل الرسالة.

 ير في التخصص المشار إليه تمنح الجامعة بناء على اقتراح أعضاء مجلسها درجة الماجست
وفق الخطة، ويتم حساااب التقدير النهائي للطالب على أساااس متوسااط التقديرات التي حصاال 

 عليها في المقررات التي درسها باإلضافة إلى التقدير الذي حصلت عليه الرسالة.

  ناء بيجوز للكلية أن توقف قيد الطالب للدراسة بدرجة الماجستير لمدة أقصاها عامين، وذلك
على موافقة مجلس الجامعة، وبناء على طلب يتقدم به الطالب، وال تحتساااب مدة اإليقاف من 

 مدة الدراسة المحددة.
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 توصيف المقررات:

 البرمجيات:مناهج البحث في هندسة 

عرض لطرق البحث القابلة للتطبيق في هندسة البرمجيات: الدراسات التجريبية، دراسة الحالة،  

والدراسات المسحية، وتحليل الوثائق، األساليب النوعية والكمية، والبحث إلجرائي، البحوث 

قدم لمتالتحليلية، وتحديد وجمع مقاييس البرمجيات المناسبة، وإجراء التحليل اإلحصائي ا



المناسب، ويتضمن المساق التقنيات البحثية ألي مشروع بحثي كصياغة األسئلة البحثية، وبناء 

 .النظرية، وتحليل البيانات، وبناء األدلة، صالحية النتائج وتقييميها وتوصيات النشر

 تطوير البرمجيات:

تغير، تعقيد، توقع الدراساااااة متعمقة لبناء البرمجيات، أسااااااسااااايات بناء البرمجيات )التقليل من ال

ومعايير بناء البرمجيات والتحقق منها( وإدارة البناء )نماذج وتخطيط ومعايير بناء البرمجيات(، 

اعتبارات عملية )تصااميم البرمجيات، ولغات البرمجة، مقاييس كتابة البرامج واعادة اسااتخدامها 

 ودمجها، اختبار البرمجيات، إدارة التهيئة.

 جيات:هندسة متطلبات البرم

الطرق المتبعة في هندساااااااة متطلبات أنظمة البرمجيات: كيفية تحديد وتعيين وفحص متطلبات  

قة إلحدى الطرق  ية )النوعية(، تغطية متعم ها وغير الوظيف ية من ومحددات البرمجيات الوظيف

واألدوات المتبعة في هندساااااااة المتطلبات واساااااااتخدامها لتحديد متطلبات البرمجيات وتدوينها 

ها والتحقق من صاااااااحتها ومن ثم تحليلها، االطالع على األدبيات البحثية الحديثة في وتوصااااااايف

 .هندسة متطلبات أنظمة البرمجيات

 تصميم ومعمارية البرمجيات:

مفاهيم متقدمة حول تصاااااااميم البرمجيات والتصاااااااميم الهيكلي، أنماط التصاااااااميم، ومعمارية  

البرمجيات ونماذجها، وطرق انشااااء وتحليل معمارية البرمجيات، والتفاعل بين متطلبات الجودة 

وفي تصاااااميم معمارية البرمجيات والتحقيق من صاااااحتها، أسااااااليب توثيق معمارية البرمجيات، 

جه للخدماتدراسة لموضوعات   .بحثية حديثة في معمارية البرمجيات مثل هيكل تنظيمي موَّ

 إدارة هندسة البرمجيات:

دورة حياة النظام ونماذجها، المقاييس المتعلقة بدورة حياة النظام، التخطيط لمشاااااااروع أنظمة  

ية، جالبرمجيات، وآليات تتبع ومراقبة الجدول الزمني للمشاااااااروع، والميزانية، والجودة، واإلنتا

تكوين فريق عمل المشاااااااروع. النماذج الكمية في دورة حياة أنظمة البرمجيات، وتحليل وتقدير 

 تكلفة المشروع، تحديد وتحليل المخاطر، والقياسات في هندسة البرمجيات

 اختبار وضمان جودة البرمجيات:

الوحدة،  يات:مفاهيم وتقنيات اختبار أنظمة البرمجيات وضمان جودته: اختبار البرمجيات بمستو

الرزمة البرمجية، وأجزاء النظام، والنظام. التقنيات اآللية واليدوية لتوليد والتحقق من صاااااااحة 

بار وظائف  ناميكي، واخت لدي يل ا ثابت مقابل التحل بار ال بار، االخت ية االخت بار، عمل نات االخت يا ب

ظام النوعي بارات الجودة وتقيم خصااااااااائص الن ها، اخت ظام والتحقق من عمل ية الن ة مثل الموثوق

 .واألمن والمتانة

 هندسة البرمجيات في الحوسبة المحمولة:

يهدف المساااااااق إلى تزويد الطلبة بفهم وتحليل موسااااااع لمفاهيم وتقنيات برمجة المحمول، والى  

تحليل وتقييم تقنيات تصميم واجهات االستخدام. كما ويهدف إلى تطبيق هذه التقنيات خالل العمل 

ريق ومن خالل عمل تدريبات بحثية وتجريبية. يغطي المساااااق تصااااميم على مشااااروع ضاااامن ف

وتطوير الحوسااااااابة المتنقلة حيث يغطي المفاهيم المتقدمة المتعلقة بالطرق الهندساااااااية لتطوير 



تطبيقات المحمول والتي تتضاااامنم برمجيات ادارة المواقع، خدمات الويب المتنقلة وحساااااسااااات 

ساااااتخدام المبنية على اللمس واإلشاااااارة، أثار الحوسااااابة االساااااتشاااااعار المتكاملة مثل واجهات اال

المحمولة على تصاااميم وتطوير البرمجيات. كما يغطي المسااااق أحدث بيئات التطوير المتكاملة، 

 .بنية المحمول، أنظمة التشغيل وأساليب فحص تطبيقات المحمول

 مواضيع بحثية متقدمة في هندسة البرمجيات:

ات التحليل الناقد في البحث والتطوير لدى الطالب، وتعزيز يهدف المسااااااااق إلى تعميق مهار 

أساليب البحث المتقدمة وتقنياتها، وتطبيق هذا من خالل تحليل نقدي والتحقق من نتائج األبحاث. 

يغطي المساااااق األساااااليب والمواضاااايع البحثية المتقدمة المتعلقة في هندسااااة البرمجيات. تغطية 

وث التجريبية، والتحليل اإلحصااااائي المتقدم، وأساااااليب تطوير متعمقة في أساااااليب وتقنيات البح

البحوث، وكيفية إجراء واسااتعراض الدراسااات السااابقة وتعزيز مهارات متقدمة في كتابة أبحاث 

ذات معايير قابلة للنشر. يركز المساق على تطبيق تقنيات البحث المتقدمة في هندسة البرمجيات 

المهارات التطبيقية في تطوير مقترحات بحثية، واختيار  والتركيز على مواضاااااايع مختارة تعزز

 .طرق البحث وتقييمها


