
 هندسة البرمحياتالمسمي والتوصيف الوظيفي لخريج 

    -المسمى الوظيفي: .1
  Software Engineer   ""مهندس برمجيات   

 -التوصيف الوظيفي: .2

 .المعلوماتالبرمجيات و نظمهألختبارأإلالمواصفات الفنية وخطط  عداد وتقييم إ - أ

 الفعليه. حتياجات المستخدمينالتحليل ا - ب

 .لبرمجيات والمعلومات وتصحيح االخطاء وصيانة البرامج المطورة لنظم ا الختبارالقيام باجراء عمليات ا - ت

 المعتمدة علي هندسة البرمجيات . الحلولكل انواع  فى تصميم وتنقيذ  االشتراك - ث

 .إدارة قواعد البيانات والبرمجيات وتحديد السبل لتنظيم وتخزين البيانات - ج

 .أجهزة الكمبيوتر  منستفادة لتعظيم اإل تقييم البرامج والنظم - ح

 .دمج منتجات البرمجيات القائمة والحصول على منصات متوافقة للعمل معا  - خ

 . الحفاظ على النظم عن طريق رصد وتصحيح عيوب البرمجيات - د

 وتطوير. تعديلالبرامج القائمة من خالل تحليل وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى  تحديث  - ذ

لمواكبة التطورات المستمرة  ات التطوير المختلفه في بيئلحديثه لعلوم الحاسب والنظريات  االرياضيات  تطبيق علوم   - ر

 . وإستكشاف المعرفة لتقنيات تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات

 .توثيق البرمجيات وكتابة التقارير الفنيه الالزمهاالشتراك في إعداد  - ز

، والمصممين والمطورين ومحللي النظم ،  العمل عن كثب مع الموظفين اآلخرين ، مثل مديري المشاريع - س

 والمبيعات والتسويق المهنيين

للحصول على الفنيه  وطرح األسئلة  بشأن صيانة وأداء النظم والبرمجيات  الفنيهاالستشارات  القيام باداء  - ش

  .النظم وهندسةلتطوير الالزمهالمعلومات 

الدورات  و حضور مصادر المعرفة المختلفة  ة عن طريقوالمهارات الفني لمعارفا الكتسابمستمرال التعلم الذاتي - ص
 وورش العمل لمواكبة التقنيات الحديثة لهندسة البرمجيات . الخارجية ،

من أجل تحسين قطاع األعمال وهندسة البرمجيات  تكنولوجيا المعلومات المتكاملة لتوظيفول لحال ايجاد - ض

 المشاكل.  مع وكيفية التعامل

 . وتطوير األعمال البرمجيات إدارة وتسويق مشاريع - ط

 غير المصرحاوالضد المتسللين من نطم البرمجيات وقواعد البيانات أو وضع اجراءات وضمانات لحماية - ظ

 . المعلومات نظم أمن ، والفيروسات ، وعدد من األخطار األخرى التي تهددلهم

 -مهارات وقدرات خريج هذا التخصص: .3

 .لغات البرمجه أجيال جاده التعامل مع مختلفإ - أ

 . الضبابيةالحسابات مكانية التعامل مع لغات البرمجه المفتوحة المصادروإ - ب

 القدرة علي التعامل مع المعالجات المتوازية والنظم الموزعة.  - ت

 .بصوره صحيحه عن طريق مهارات االتصالتحليل متطلبات المستخدمين القدرة على  - ث
 .المعلوماتلنظم البرمجيات و ات الجدوىالمواصفات الفنيه  ودراس كراسة شروط عداد إ - ج
 .البرامج الجديدة  تكويدتصميم والحديثه للستفاده منها فى   البحوثستيعاب إسهولة  - ح
 .وتصحيحهخطأ  كتشاف اىإلوضع خطط االختبار للنظمه الجديده والقيام بتنفيذها مهارة  - خ
 .وتطوير التي تحتاج إلى تعديل البرامج القائمة من خالل تحليل وتحديد المجاالت تحديثالقدره على  - د
 . منتجات البرمجيات القائمة والحصول على منصات متوافقة للعمل معاوتكامل  دمج   - ذ
 . المختلفة لغات الترميزوالعمل مع الكمبيوتر   - ر
 والتقتية لهندسة البرمجيات . تنفيذية الوثائق الكتابة   - ز



 .النظم عن طريق رصد وتصحيح عيوب البرمجيات صيانة  - س
والمصممين والمطورين ومحللي ع اآلخرين ، مثل مديري المشاريع العمل بشكل وثيق م رة االتصال التى تتيح له مها - ش

 .النظم ، والمبيعات والتسويق المهنيين 
وورش  الدورات الخارجية ، حضورو  االنترنت  لمعارف والمهارات الفنية عن طريقا الكتسابمستمرال التعلم الذاتي - ص

 لتقنيات الحديثة لهندسة البرمجيات .العمل لمواكبة ا
 .التقنيات الحديثة لهندسة البرمجيات  لمواكبة النظم القديمة وتحديث  وصيانة  التعاملالقدره على  - ض

 -الجهات التي يمكن أن يعمل بها الخريج: .4

 .دميةكل الجهات والمؤسسات والهيئات والوزارات سواء كان الخاص أو العام وسواء كانت اإلنتاجية أو الخ - أ
 .تطبيق  نظم المعلوماتلحل مشكالتها من خالل ايجاد  واالكترونيه المؤسسات المهتمه بتطبيق االداره العلميه  - ب
  .الصناعيه والزراعيه والتجاريه والتعليميه التطبيقاتلكافة  لمعلوماتالحاسبات والنظم  الدعم الفنى - ت
 . والنظم ياتالبرمجهندسة  الجهات المهتمه بالتدريب والتعليم فى مجال - ث
 الشركات العالمية لهندسة وتطويرالبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.  - ج

 


