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مدى استخدام منهجيات وادوات هندسة البرمجيات في 
انجاز مشاريع التخرج لطلبة أقسام الحاسوب بجامعة 

 الزاوية 

 دراسة ميدانيه 

 ي ـأ. عبدالرحمن ابراهيم العرب 
 كلية العلوم الزاوية –قسم الحاسوب 

 جامعة الزاوية

 الملخص:
نظرا ألهمية هندسةة ابررميية و طبيريت ب ة  اةم ابمعة رير ابررمييةة ابن ي ةة  يةي نية      
منبطج ررميم يعبمد على بيريق بمف هيم هندسة ابررميي و. طاعل يل ابمع رير ابررميية ن بج عن 

ربةةةةدرير متةةةةرر  هندسةةةةة ابتصةةةةطر اةةةةم اسةةةةبهدام مفةةةة هيم هندسةةةةة ابررمييةةةة و طر عبرةةةة ر ابر  ةةةةي يتةةةةطم 
بيريةةق مفةة هيم هةةوا ابمتةةرر عمليةة  ى ابررمييةة و منةةو سةةنطاو قةةرر ابتيةة م ردراسةةة ر  يةة  ببم ةةل اةةم مةةد
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بمعةةرطب ررميةةم اةةم مر لةةة اببهةةرج اتةة م ابر  ةةي ردراسةةة ميدانيةة  طوبةة   همبلي بةةم مةةن هةةال انيةة   
يق طابر ةي اةم معظةم هةو  رطضر نمطوج اسبري ن طبعرئب  طررن مج ا ص ئم ببفريغ ابنب ئج رعةد اببةدق

طبعرأب ةة  مةن هةةال معةة رير ررميية  قةة م ر ةة   اب  سةةطم  مابمعة رير مةةن ابةةر  بةدرير هةةوا ابمتةةرر رتسة
م اب  سةةطم هةةال سةةنطاو سةة رت  طمعةة رير   بيةةة طوبةة  ر ببةةدقيق طابمةةرطر علةةى بف صةةيل  قسةة يةةام 

طبةةم اسةةبهدام من ييةةة ابعمةةل ابميةةدانم بلر ةةي هةةو  ابمعةة رير اببةةم ينيلةةق من ةة  ابهةةريج  مرةةرمج ييةةد 
قةةة م عينةةة و  ريةةةر  مةةةن معةةة رير بهةةةرج بليلرةةةة رأقسةةة م اب  سةةةطم طرعةةةد ابمةةةرطر طاببةةةدقيق مةةةن ابر  ةةةي 

اةةةم نمةةةطوج ا صةةة ئم يعةةةمل نسةةةم مئطيةةةة اببةةةم عرةةةو مةةةن هةةةو  ابمعةةة رير ابر  ةةةي ربفريةةةغ ابنمةةة وج 
ابر  ةي سةطا    نةو ابي ة  بةم بطصةل ابنبة ئج اب مطاب صطل عل نبة ئج ه صةة ر ةوا ابر ةي طرنة    علة

% 17% من معة رير اببهةرج ت بسةبهدم هندسةة ابررميية و ط 80اببم بم ل ان  اي ري   ط سلري  ط
 . ييد% اسبهدمو هو  ابمن يي و رع ل 3بعير ابى رعض ابمن يي و طاتي 

طهنةة   ةة ن اب ةةدت هةةط ابهةة و سةةرل رديلةة  بسةة عد ابي بةةم اةةم بيريةةق  ةةم معةةين مةةن مفةة هيم 
طرب لفة  م ةدطد  سة ابررميي و طاب صطل على اب دت ابمنعطد طهةط ررميية و واو يةطد  ع بيةة هند

 .طببمبر رهص ئص ابررميي و ابييد  
نبةةة ئج ابسةةةلرية ط ب رةةةة رعةةةض اببطصةةةي و ب ةةةرض بعلةةةيم بل رطضةةةر  لةةةطلقةةة م ابر  ةةةي  عليةةة  

مب  ةةةة سةةةطا  اةةةم ابي بةةةم  يةةةت يبع مةةةل مةةةر مطا رةةةة اببيةةةطر ابعلمةةةم رأسةةة بيم هندسةةةة ابررمييةةة و اب
ابمع رير ابطاقعية اط ابمع رير ابررميية اببم يني ه  هريم اقس م علطم اب  سةطم طب تيةق اتهةدات 

 بلطصطل ابى ررميي و واو  ف    طيطد  ع بية اتس سية ب ندسة ابررميي و 
طهةةةم اب صةةةطل عةةةل ررمييةةة و واو يةةةطد  ع بيةةةة طرب لفةةةة م ةةةدطد  ط رةةة من من سةةةم طر قةةةل 

طبفعيل ة  علةى ابطاقةر طبةير ان ينة قا ابي بةم ابمعةرطب طينب ةم مسةبترلي    اسةبف د  مه ير ب طن ب ة
ده ب  ام سةطق  ابمطضطب رل يعل معرطب اببهرج رمطاصف و ع بية بم ن ابي بم من اببن ار ر  طا 
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بلي بم  طان ي طن ارب  ر علمم مفيد ابعمل طان برير عطائد هو  ابمع رير ر بررح بلمؤسسة اببعليمية
 .ابعلميةطاترب  راو يع ر  ر  ام ابر طي طان  رتطابمع

ب ة بيت ابررميية و ، معة رير ررمييةة  ،يةطد  ابررميية و  ،هندسةة ابررميية و  الكلمات المفتاحية :
 مع رير بهرج ، يدطبة ابمع رير ابررميية، م ندر ابررميي و ، ب ة ابنموية ابمط د  

 :مقدمة
 :دواتهاأو  مقدمه في هندسة البرمجيات ومنهاجياتها -1
 تعريف هندسة البرمجيات 1-1

اةةرب مةةن اةةرطب علةةم اب  سةةطم ي ةةبم ر ةةل  عةة  ل انبةة ج ابررمييةة و ابييةةد  واو ابيةةطد   مهةة
طييةةم  ن يبرنةةى م نةةدر ابررمييةة و اتقبةةرام  ابع بيةةة طرب لفةة  م ةةدطد  سةة لة اتسةةبهدام طابصةةي نة ،

 سةةرة طاببتنيةة و ابضةةرطرية رةةد ا  مةةن اةةم عملةة ، طيسةةبهدم من ييةة و طاألدطاو ابمن ابمةةنظم ط ابنظةة مم
 ابمرا ل ابمر ر  بهص ئص ابنظ م  بى صي نة هوا ابنظ م رعد اسبهدام .

  أهداف وأسس هندسة البرمجيات 1-2
ابب سةةين اةةم يةةطد  ابررمييةة و ط يةة د  ا نب ييةةة اةةم اعةةداد ابررمييةة و. ابمط طقيةةة طسةة طبة 

اتبص ل رين ابمسبهدم ط معد ابررن مج طاببتليل اتسبهدام طق رلية ابصي نة طابب ديي طب سين يرق 
علةم  بعبمد هندسة ابررميي و على معراةة ابمية تو ابب بيةة  ط األسر من ب لفة ابمنبي و ابررميية

 .علم اتقبص د –األسلطم اب ندسم  –م  راو اتبص ل  –علم ا دار   –اب  سطم 

    أدوات هندسة البرمجيات 1-3 
  عداد ابررميي و  اآلبية يبم اسبهدام   من قرل م ندر ابررميي و ابيرق طاألدطاو
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  دطاو ابب ليةةةل بب ديةةةد مبيلرةةة و ابنظةةةة م. م ةةةل CASE tools دطاو ط  ط ادطاو غ نةةةةو 
 اببصميم ببم يل اب ل.

 .دطاو طمف هيم ا دار  ببهييي  من مب رعة ابمع رير  
 .ايرا او صي نة ابررميي و 
 نب يية ابمررمج طابب  ةم ا دار  بلمع رير ابررميية.اتدطاو اآلبية ب ي د  ية  طد  ابررميي و طا 
 . ادطاو قي ر ايرا او اعبم د ابيطد 
 .يرق ببتدير ابب لفة طمدى اتعبم د على ابمنبطج 
    اسبهدام ابم طن و ابي ه 
  اعة د  هندسةة ط اسب داي من يي و يديد   عةداد ابمنظطمة و ب ةرض بتليةل ابطقةو طابب لفةة

 ميي وابرر 
 Software process model نماذج عمليات البرمجيات 1-4

بم يةةةةل ميةةةةرد بطصةةةةت ابعمليةةةةة مةةةةن منظةةةةطر معةةةةين، طمةةةةن ابنمةةةة وج ابع مةةةةة بعمليةةةة و هةةةةم 
 ابررميي و 

 :  The waterfall model ( نموذج الشالل1

 عر ر  عن مرا ل طاض ة ابمع بم منفصلة بطضر ابمطاصف و طاببيطير. 
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 شالل المياه (نموذج  1شكل) 

نظ م ابى اهر طقد ببي   اط بةدمج رعةض  طقد بهبلت هو  ابمرا ل من ميطر ابى اهر طمن
مةةةن عيةةطم نمةةطوج ابعةةال   صةةعطرة بتةةدير طب ييةةةت ط  ابمرا ةةل طت ةةن ت بهةةرج عةةن هةةوا ابنيةة ق

اببتسةةةيم غيةةةر ابمةةةرن بلمعةةةرطب ابةةةى مرا ةةةل منفصةةةلة ي يةةةد مةةةن صةةةعطرة ط  ابب ييةةةراو   نةةة   ابعمليةةةة.
 اتسبي رة عن ب يير مبيلر و ابمسب ل ، 

 Evolutionary development التطوير اإلرتقائى (2
اببيةةةةطير اتربتةةةة ئم هةةةةط نمةةةةطوج بيةةةةطير  نبةةةة ج ابررمييةةةة و ببةةةةداهل ايةةةة  ابمطاصةةةةف و مةةةةر 

رطن ( طاببطصل ابى ابنظ م ابن  ئم من هال هيطي طاب دت هط ابعمل مر ابمسب ل  )اب   اببيطير.
 بم يدية بلمطاصف و طييم ابرد  رمبيلر و مف طمة ييدا . ع مة

Requirements
definition

System and
software design

Implementation
and unit testing

Integration and
system testing

Operation and
maintenance
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 نموذج التطوير االرتقائي( 2شكل)

ام اببيطير اتربت ئم يبم طضر هيطي طصت ع مة  م ببم مب رعةة ابعمةل رأنعةية مباقيةة  •
اببم بعيى اصدارا   طبي   رم ن  ن يبف عل مةر   هةرى مةر ب ديةد  مس عد  بب ديد ابمطاصف و

ابمطاصةةف و بب ييرهةة  طبعةةديل   طه ةةوا،  ةةم مةةن ب ديةةد ابمطاصةةف و برةةد   عمةة ل اببيةةطير اببةةم 
بطار اصداراو طسيية ببف عل ردطره  مر اببيطير طبؤ ر اي  طببأ ر ر ،  م يةبم ابب تةق مةن 

 ابنظ م بلطصطل ابى ا صدار ابن  ئم. 

 ببف عل  يض   مرا ل ب ديد ابمطاصف و طاببيطير طابب تق مر رعض   ابرعض.
،  م  نتةةةص طضةةةط  ابعمليةةة و، اتةةةر هي ليةةةة ابةةةنظ مةةةن معةةة  ل طعيةةةطم اببيةةةطير اتربتةةة ئم •

 طب ب ج م  راو ه صة رل  و بسمح ر بنم وج األطبية ابسريعة.
مبطسةةةةةية اب يةةةةةم واو بلةةةةةنظم ابصةةةةة ير  طاب مةةةةةن م ايةةةةة  اببيةةةةةطير اتربتةةةةة ئم  سةةةةة طبة بع ملةةةةة 

  اببف علية، طرعض األي ا  من ابنظم اب رير  م ل طاي ة ابمسبهدم
 : Reuse-based development ( التطوير المعتمد على إعادة االستخدام3

 ربيمير ابنظ م من م طن و مطيطد . 

Validation
Final

version

Development
Intermediate

versions

Specification
Initial

version

Outline

description

Concurrent

activities
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 يي يةبم بيميةر ابنظة م مةن عةد  م طنة و مطيةطد   ط  يعبمد على اع د  اتسبهدام اببتليد 
 . (Commercial-off-the-shelf) من نظم  هرى

 
 نموذج المعتمد على اعادة االستخدام( 3شكل )

ت ةن مةن عيطر ة  ان ابهرةر  اي ة  قليلةة ط  بمب   هةو  ابمن ييةة ر ن ة  اصةر و ات  ةر اهميةة
 م دطد 

 Process iterationتكرار العمليات  1-5
  يبم ابب رار ابمبب بم ام    عملية  ط ام    نمطوج طهن   من ييب ن بلب رار هم   قد

  Incremental development التطوير المتزايد: 1-5-1 
ردت من اببطصل اعداد ابنظ م مر  طا د  يتسم اببيطير طاببسليم ابى  ي ا  مب ايد  يتطم  ل  

ابمسةةبهدمين  علةةى  طبطيةةة، طبطضةةر ابمبيلرةة و واو من ة  ربةةطاير طظيفةةة ميلطرةةة، طب ةةطن بمبيلرةة و 
األطبطيةةةة األعلةةةى اةةةى األيةةة ا  ابمر ةةةر  مةةةن ابنظةةة م. مةةة  ان يرةةةدا بيةةةطير يةةة    بةةةى يرةةةد  بيميةةةد هةةةو  

 ابمبيلر و  بى يم ن اتسبمرار ام ابي   ابب بم

 

 نموذج التطوير المتزايد ( 4شكل )

Requirements
specification

Component
analysis

Development
and integration

System design
with reuse

Requirements
modification

System
validation

Valida te

increment

Develop system
increment

Design system
architecture

Integrate
increment

Valida te

system

Define outline
 requirements

Assign requirements
      to increments

System incomplete

Final
system
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يم ن ببتدير اب رطن ان يطضر ام اتعبر ر مر  ل ي   طر وا بب   طيمب   اببيطير ابمب ايد 
بعمةل اتية ا  ابمر ةر  مةن ابنظة م  نمة وج اطبيةة بسة هم اةم ب ديةد دقةة بلمبيلرة و   مة طظيفة ابنظ م 

ب ةةطن بهةةدم و ابنظةة م ط بلمرا ةةل ابب بيةةة طيمبةة   ابنظةة م رتلةةة ابمهةة ير اةةم اتن يةة ر اب لةةم بلمعةةرطب 
 على بن ل اب  ير من ابف ص طاتهبر راوواو اتطبطية ات

هةم من ييةة بعبمةد علةى Extreme programming  ةوب  اسةبهدام )ابررميةة ابسةريعة (
طبعبمةةد علةةى  اببيةةطير طاببسةةليم بم طنةة و ط يةة ا  صةة ير  يةةدا  مةةن طظةة ئت ابنظةة م ر بيريتةةة ابمب ايةةد 

  ب سين ابعفر  اب  ربة ، طبضمين اب رطن اى اريق اببيطير
 Spiral development التطوير الحلزوني 1-5-2

يم ةل بيةةطير ابعملية و علةةى هيئةة بطبريةةة رةدت مةةن ببة رر مببةة ل بعنعةية  ط ابببةة رر ابمببةة بم 
مر ابريطب ع سي   بم يد من ابب سين، طبم ل  ل  لتة من اب ل طن مر لة من مرا ل ابعملية، ط ت 
  بطيةةد مرا ةةل   ربةةة م ةةل بطصةةيت ابمبيلرةة و  ط اببصةةميم، طيةةبم اهبيةة ر اب لتةة و اةةم اب لةة طن رنةة 

 طب ليل   ط ل  مطره  هال ابعملي و. Risksعلى م  هط ميلطم ، طيبم بتدير ابمه ير 

 
 نموذج التطوير الحلزوني ( 5شكل )
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طاببةم بةطار عةد   UMLام  من اس بيم هندسة ابررميي و مة  يعةرت رل ةة ابنمويةة ابمط ةد 
د  بةطي  اب ةرض مةن  ةل نم وج مهبلفة بطصت ابنظة م. ابت ئمةة ابب بيةة بعرضة    ل ة  مةر يملةة طا ة

 نمطوج 
 " يت سيبف عل نظ من  مر ابع بم ابه ريم؟" - Use Casesطق ئر اتسبهدام

 "م  هم اب  ئن و اببم ن ب ي  ؟ طم  عاقب  ؟" Class Diagramمهيي ابصنفي و 
 " يت ببع مل اب  ئن و مر رعض؟" Collaboration Diagramمهيي اببع طن 
 " يت ببع مل اب  ئن و مر رعض؟" Sequence Diagramمهيي اببب رر 
 "م  اب  تو اببم ييم  ن ب طن علي   اب  ئن و؟" State Diagramمهيي اب  بة 
 " يت سنتطم رتطبرة عملن ؟" -Package Diagramمهيي ابب  يم 

 " يت سبربري م طن و ررن مين ؟" - Component Diagramمهيي ابم طن و 
 " يت سيبم بي ي  ابررن مج؟" - Deployment Diagramمهيي اببي ي  

 ةةوب  ب ةةبم هندسةةة ابررمييةة و رةة در  ابنسةةو طاببنطعةة و طاتصةةداراو ط اعةة د  هندسةةة ابنظةة م 
دار  ب طين ابررميي و طمت يير ابيطد   طمط طقية ابررميي و طا بس م ابب  بيت  طا 

 و جمع المعلومات :خالصة نتائج الدراسة 
 ةةن مةةن معةة رير اببهةةرج بيةةام اقسةة م اب  سةةطم ط يمةةر رعةةد ابمةةرطر علةةى ا  ةةر عةةدد مم

 مةةن عدمةة اةةم ابمعةة رير ابررمييةةة  ات صةة ئي و مةةن  يةةي مةةدى اسةةبهدام مفةة هيم هندسةةة ابررمييةة و
 بطصل ابر  ي ابى  

% اعةةة رو بةةةرعض  10% مةةةن ابمعةةة رير اسةةةبهدمب   رعةةة ل  سةةةن ط 17نسةةةرة اتسةةةبهدام 
% بةم 70 رو ابةم ية   معةين دطن ابرة قم امة  %   نةو اعة3ابمف هيم رع ل ي ئم غير مفصل امة  
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بسبهدم مف هيم هندسة ابررميي و ررغم من  دا ب   ط  نو بعبمد على متةرر ب ليةل طبصةميم ابةنظم 
 بمرا ل ابمعرطب

 
 مقطع احصائي لنتائج الدراسة (6) شكل

ط   اتن ةدار  م  ت ظ ابر  ي رعض اببع ر  اب رير ام ابمع رير ر سبهدام نسق ابنمةطوج 
رينمة  ابمعةرطب ، ي بم ام متةرر ب ليةل طبصةميم ابةنظمم  يعرت رنمطوج عال ابمي   ابو  يبعلم  اب

يفضةةل اسةةبهدام نمةةطوج بيةةطر  مةةن نمةة وج هندسةةة ابررمييةة و مةة ا اببيةةطير ر عةة د  اتسةةبهدام اط 
 ابنمطوج اتربت ئم رم  يبن سم مر يريعة ابنظ م .

ط اتاضةةل اسةةبهدام ادار  ابمعةة رير  رعةةض ابمعةة ريرن ابيةةداطل اب منيةةة ت بطيةةد اةةم   مةة  
 .طابب لفة طبط ظ من هال ابر ي عدم اتهبم م ر بيطد ابررميية
طا ي نة   م  م  يهص اب طد ابررميم نسر   رير  ت يطيد بط يق ب تةطل طابمب يةراو ابررمييةة 

ابري نة و ممة  يع ةر  ي بم اب طد ابررميم رل ة غير من سر  اط عدم اسبهدام نطب من سم من قطاعةد
 ا  ر سلري  على ابمعرطب.

اشارت الي 
جزء معين 
دون الباقي 

استخدمتها  %3
بشكل حسن 

 %17 

لم تستخدم 
مفاهيم هندسة 

; البرمجيات 
70% 

اشارت لبعض 
المفاهيم بشكل 

 10%جزئي 



 أ. عبدالرحمن ابراهيم العربـي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 م2019 – يونيو -المجلد الرابع -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة  - 237 -
 

رعةةض ابمعةة رير بعةة نم مةةن اهيةة   ن بيةة  عةةن ابف ةةم ابهةة يأ بمبيلرةة و ابنظةة م    ابي بةةم 
اةم مر لةة ابب ليةل يب صةل علةى معلطمة و غيةر صة ي ة مةن اعةه ص يم لةطن ابنظة م طابي بةةم ت 

 ام يمر ابمعلطم ويب تق من م  يمر من معلطم و اط ي طن اسبهدم اسلطم غير من سم 
 :التوصيات
ر سةةبهدام  ق رمعةةرطب اببهةةرج طاتهبمةة مصةةياطصةةم ربةةدرير متةةرر هندسةةة ابررمييةة و ب ت  ط  

 مةن ابمةو طر  اةم اتسةبري ن مف هيم هندسة ابررميي و ابس بفة ابو ر يطال مرا ةل ابمعةرطب ابررميةم
ب ةةة ابنمويةةة ابمط ةةد  ممةة  ردايةةة ابمعةةرطب  بةةم ا بم بةة  مسةةبهدمين  ةةل مةة  بةةم و ةةر  طاتعبمةة د علةةى 

يسةة ل اةةم ا ةةم ابمعةةرطب ط ب طيلةة  مةةن ب ةةة ررميةةة ابةةى ب ةةة ررميةةة اهةةرى طاسةةبهدام مفةة هيم هندسةةة 
ابررميي و م ل مف طم ابطرا ة ط اع د  اتسبهدام من ايل ابطصةطل ابةى ررميية و واو يةطد  ع بيةة 

تة رع ل ييدطاتهبم م رمطضطب طب لفة م دطد  معبمد علي   ط ق رلة بلصي نة ط س لة اتسبهدام مط 
 مةةة  انصةةةح ر سةةةبهدام نمةةةطوج بضةةةهم ابعيةةةطم  ابيدطبةةةة اب منيةةةة مةةةن  يةةةي اهبيةةة ر ابمسةةة ر اتاضةةةل

defect amplification model  ببطضيح نعط  األهية   ط عةف   هةال مرا ةل اببصةميم األطبةى
ق ابطرقيةةةة ابمراتةةةة ط ايةةةرا او ا بعةةة ت طما تةةةة األهيةةة   طات بفةةة ظ ر بط ةةة ئ طاببصةةةميم اببفصةةةيلم

ابمعةة ر ة اةةم طضةةر مطاصةةف و ط  طاببأ يةةد علةةم اسةةبهدام معييةة و  تيتيةة  عنةةد بنفيةةو اب ةةطد بلمعةةرطب
مرايعة نعة ي و هندسةة ابررميية و بلبأ ةد مةن مطااتب ة  مةر بعريةت عمليةة ابررميةة بةدقيق ط  ابررمية

اةةةم عمليةةةة ابررميةةةة ط منبيةةة و ابعمةةةل ابمبعلتةةةة ر بررمييةةةة بلبأ ةةةد مةةةن بطاات ةةة  مةةةر مةةة  يةةةرى بعريفةةة  
مب  ملةة  UML طضةر ط ة ئق ر ة  نمة وج رميةمابب تق من بط يق طمع بية اتن راا و ام ابعمل ابر

 ط اتعبم د علم ادار  ابمع رير ابررمييةة بلطصةطل بلة من طابطقةو اتاضةل مةن هةال ابمسة ر اب ةرج
 .بلمعرطب
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ابعمةةةل عةةةل يعةةةل م برةةة  اببع مةةةل مةةةر معةةة رير اببهةةةرج  أن ةةة  انبةةة ج علمةةةم طابعمةةةل ر ةةة  ط 
 .اب برطني  بيمع م ب رض اتسبف د  من م قدر ابمسبي ب

 مالحق البحث : 
 في جمع البيانات ةذج المستخدماالنم

بم بصميم نمطوج هة ص ب ةل معةرطب بهةرج م بمةل بمةو من قعةب  سة رت  مةر ابعلةم ان يميةر ابيةام قة مطا 
تسةم اب  سةطم ر ليةة ابمةرطر علةى  غلةم معة رير اببهةرج رردراسة مترر هندسة ابررميي و ام ابفصل ابسة در ط بةم 

 ابعلطم 
 معلومات عامة عن مشروع تخرج  نموذج يمثل 

 اسم ابمعرطب  .............................................................
 اب لية )................(

  .............................................................اسم   يلرة ابمعرطب 
 اسم ابمعرت  .............................................................

 ابفصل ابدراسم   ..............................................................
 ......................................اهدات ابمعرطب   ........................

 هل ابمعرطب ق رل بلبيطير   نعم ت
 هل ابمعرطب مسبتل اط ب مل  بمعرطب س رق  نعم ت
 هل ابمعرطب ي ط  على  طد ررميم مراق   نعم ت

 هل ابمعرطب بمع لة طاقعي    نعم ت
 هل يطيد بط يق بل تطل طابمب يراو ابررميية نعم ت

 نعم تطا م  هر اببيطراو من اب ي ن ابم د  هل ابمعرطب ي
 هل ابمعرطب ب  ق عد  ري ن و مصمم  رع ل ييد نعم ت

 هل ابمعرطب ه بم من اتهي   ابررميية نعم ت
 هل ابمعرطب اسبهدمو اي  بتني و بيطير ابطيم نعم ت

    ما ظة اهر  ...................................................



 أ. عبدالرحمن ابراهيم العربـي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 م2019 – يونيو -المجلد الرابع -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة  - 239 -
 

 تفصيلي لكل مشروع في شكل استبيان نموذج

 غير ملم ملم نماذج تطور لهندسة البرمجيات
   بة طسي

 سم يريعة 
 ابمعرطب

 ما ظة

     (( نمطوج ابعال 1
     (( اببيطيراتربت ئم 2
     (( اببيطير ابمعبمد على اع د  اتسبهدام 3
     (( نمطوج اببيطير ابمن يم اتس سم4
     اتن دار ابنمطوج (( نم وج قديمة م ل 5

 

 نماذج تكرار العمليات

 
 غير ملم ملم

   بة طسي
 سم يريعة 

 ابمعرطب
 ما ظة

     اببيطير ابمب ايد   
     اببيطير اب ل طنم  -

        نطب اهر من اببيطير 
     CASE :هندسة ابررميي و رمس عد  اب مريطبر 

     ابررمية ابسريعة 

 غير ملم ملم UMLم مفاهيم ااستخد
   بة طسي

 
 ما ظة

      Use Casesطق ئر اتسبهدام
     Class Diagramمهيي ابصنفي و 
     Collaboration Diagramمهيي اببع طن 
     Sequence Diagramمهيي اببب رر 
     State Diagramمهيي اب  بة 
     Package Diagramمهيي ابب  يم 

     Component Diagramمهيي ابم طن و 
     Deployment Diagram مهيي ابنعر
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 استخدام الخطط التالية
 

 غير ملم ملم
   بة طسي

 سم يريعة 
 ابمعرطب

 ما ظة

     Project Managementهية ادار  ابمع رير ابررميية 
       Quality Managementهية ادار  ابيطد  
     Managing Peopleادار  اتعه ص 
     The risk managementادار  ابمه ير 

     Project schedulingهل يطيد يدطب  بلمعرطب 
     Activity timelineهل يطيد ابهي اب منم ألنعية ابمعرطب 

 Bar charts andهةةل بةةم بيريةةق ابمهييةة و ابري نيةةة ط عةةر ة اتنعةةية 

activity networks 
    

     Validation planابب تق  هية
     configuration plan هية ادار  ابب طين

     maintenance planهيةابصي ن 
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