أبرز المواضيع التي يعتمد عليها التخصص
 دورة حياة تطوير البرمجيات
)(Software Development Lifecycle
 ضمان جودة البرمجيات
)(Software Quality Assurance
 أمن البرمجيات )(Software Security
 البنية الخدمية

)(Service-oriented Architecture

 الحوسبة السحابية وهندسة البرمجيات (Software
)Engineering in the cloud

 األنظمة الذكية )(Intelligent Systems

 إدارة المشاريع ((Project Management

ينفرد التخصص في:
 صمم وفق المعايير العالمية:
)Association of Computer Machinery (ACM

Accreditation Board for Engineering and
)Technology(ABET

 يتالءم مع متطلبات واحتياجات السوق

بكالوريوس
هندسة البرمجيات

المحلي والعالمي.
 يتخلل البرنامج تدريب عملي في شركات
تطوير أنظمة وحلول البرمجيات.

 031ساعة معتمدة

 يحتوي البرنامج على العديد من المساقات
التي تعتمد على مشاريع عملية.
للمزيد من المعلومات حول آلية االلتحاق الرجاء
مراجعة مكتب

التسجيل على:

هاتف4472472 :
بريد الكترونيinfo@bethlehem.edu: :

خريف 7102

ما المقصود بهندسة البرمجيات؟

الفرق

بين

هندسة

البرمجيات

وفروع

تكنولوجيا المعلومات األخرى
هندسة البرمجيات هي تطبيق مبادئ الهندسة في
مجال تطوير األنظمة الحاسوبية .وهي تعتبر فرعاً
من فروع الهندسة التي ترتبط بتطوير األنظمة
الحاسوبية المعقدة عن طريق تطبيق النظريات
العلمية في تصميم وتنفيذ الحلول التكنولوجية التي
تلبي احتياجات المستخدمين في مختلف المجاالت.

فرص العمل لمهندس البرمجيات
 مدير شركة إلنتاج البرمجيات

إن اإلمكانيااات والمي ازات العلميااة لمهناادل البرمجيااات

 مدير مشروعات تكنولوجيا المعلومات

تختلا ا ااف عا ا اان إمكانيا ا ااات خريجا ا ااي فا ا ااروع تكنولوجيا ا ااا

 محلل نظم معلومات

المعلوم ا ااات األخ ا ااري مل ا اال خريج ا ااي عل ا اام الحاس ا ااوب،

 متخصص في الحماية األمنية للمعلومات

هندسة الحاسوب أو البرمجة.
يقوم مهندل البرمجيات بإيجااد حلاول إبداعياة يعجاز
األخا ارين عا ان إيجاده ااا .بينم ااا ينحص اار عم اال مب اارمج
الحاس ا ااوب ف ا ااي ترجم ا ااة التص ا اااميم الهندس ا ااية للحل ا ااول
واألنظمااة المعقاادة ،والتااي يعاادها مهناادل البرمجيااات،
وانتاجها ااا علا ااى شا ااكل ب ا ارامج حاسا ااوبية مكتوبا ااة بل ا ااة
برمج ا ا ااة معين ا ا ااة .أي أن مهن ا ا اادل البرمجي ا ا ااات يق ا ا ااوم
بتص ا ا ااميم عناص ا ا اار النظ ا ا ااام المتكام ا ا اال كم ا ا ااا يص ا ا اامم
المهنا اادل المعما اااري أو الما اادني األعما ااال الهندسا ااية.

 األبحا

والتطوير

 االلتحاق بالدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه
 مسؤول عن نظام من أنظمة الحاسوب أو الشبكة
 مدير قاعدة بيانات
 متخصص شبكات واتصاالت
 دعم خدمات تكنولوجيا المعلومات
 مسؤول عن موقع الكرتوني
 مبرمج

صنفت عدة مواقع عالمية وظيفة مهندل
البرمجيات من ضمن أفضل عشر وظائف على
مستوي الكلير من دول العالم.

