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نقاط العرض
مقدمة
وأھميته التقييس

البرمجياتالھندسة المعلوماتية وھندسة 
المعلوماتيتقييس التقرير 

خالصة
  



مقدمة
 منھما كل ويؤثر العلمي بتطورھا األمم لدى الحضاري التطور يرتبط
ً  اآلخر في ً  إيجابا .وسلبا

وأدواته العلمي البحث مناھج في تطوراً  العلمي التطور يرافق
 نشرھا تسّھل ألنھا العلوم تدوين أدوات العلمي البحث أدوات أھم من

ً  فتفيد الباحثين مع ومشاركتھا ً  وتطوراً  الوقت في كسبا  في سريعا
  .العلمية الميادين



مقدمة
:عند الحديث عن تدوين العلوم  تواجھنا عدة تحديات

...)تعريب، ترجمة،(المصطلحات 
األسلوب والصياغة

المنھجية أو المقاربة المستخدمة في عرض الموضوع
المعايير والمقاييس

الطرف األقوى علمياً والمؤسس للعلوم ھو الذي يتحكم ويفرض قواعده



مقدمة
 حضارتھم ازدھرت عندما أنھم والمسلمين العرب تاريخ يبين
 تدوين في أساليب ابتدعوا واألندلس، العربي العالم مشرق في

 معروفة تكن لم منھجيات وفق العلمية واألبحاث المعارف
ً  شأواً  بلغت التي والكتب المصّنفات فظھرت الغرب لدى  عاليا
 كتاب( والشروح بالرسوم والدعم والتبويب التنظيم حيث من

.)الھيثم البن المناظر



التقييس وأمهيته
في معجم مصطلح المعلوماتية من   standardترجمة كلمة ( الِمْقَيس

:  )منشورات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية
أو مجموعة من القواعد أو المتطلبات التي يتم االتفاق عليھا على  اعدةق 

)ويكيبيديا( نطاق واسع أو تفرضھا الحكومة
:التقييس أھمية 

 الفكرية المنتجات واستخدامھم بعض، مع بعضھم األفراد تواصل تسھيل
.وبيئاتھم ثقافاتھم اختالف رغم والتقنية



التقييس وأمهيته
   :العرب عند التقييس أمثلة
  :التجويد علم

النبوة عصر
 كتاب" سالم بن القاسم عبيد أبو اإلمام ألف :الھجري الثالث القرن في

."القراءات
 الشاطبي فيرة بن القاسم أبو ألّف :الھجري السادس القرن في 

 فيھا نظم "التھاني ووجه األماني حرز" الشاطبية الميته األندلسي
.بيًتا وسبعين وثالثة ومائة ألف في المتواترة السبعة القراءات

:النحو علم
)الھجري األول القرن( الدؤلي األسود أبو-
)الھجري الثاني القرن( سيبويهو الفراھيدي أحمد بن لخليلا



التقييس وأمهيته
:في العصر الحالي  التقييس

للسلوك االجتماعي  مقايس
ھندسية للبناء واإلنشاء مقايس
محاسبية مقايس
أكاديمية لوضع المناھج الجامعية مقايس
الجودة مقايس

....
ألنظمة التعلم اإللكتروني مقايس
)W3Cمنظمة (تقنية لشبكة الويب  مقايس
لتطوير البرمجيات مقايس

)الھندسة المعلوماتية(مقايس كتابة التقارير العلمية 



اهلندسة املعلوماتية وهندسة الربجميات
يتميز عصر المعلوماتية الذي نعيش فيه بالنمو الكبير للتطبيقات المعلوماتية

يستحيل على فرد بناء التطبيقات المعقدة والضخمة منفرداً، بل ال بد من عمل 
.  جماعي ضمن فريق منّظم يعمل وفق آليات منضبطة

وتطور ھندسة البرمجيات، في أواخر الستينيات من القرن الماضي ظھر علم 
:واھتم بجميع المواضيع المتعلقة ببناء النظم المعلوماتية

إدارة المشاريع البرمجية وإدارة فرق العمل 
اإلجرائية البرمجية ومراحلھا وأنشطتھا المختلفة

األنظمة المختلفة نمذجةطرائق 
التحقق من الصحة وإقرار الصالحية

الجودة ومعاييرھا
لغات البرمجة

.  إلخ...



اهلندسة املعلوماتية وهندسة الربجميات
ً  مجاالً  يعتبر   أدوات وُبنيت وتقنيات، عمل منھجيات له ُوِضعت فتياً، ھندسيا
  .وجودة فاعلية أكثر بينھم التواصل وتجعل العمل المھندسين على تسّھل
البرمجيات ھندسة مھنة لضبط المقاِيس بوضع اھتمت مؤسسات ظھرت

IEEE  واإللكترون الكھرباء مھندسي معھد التقييس مؤسسات أھم من
(Institute of Electrical and Electronic Engineers) وھو 

التقنية عالم في الحديثة باإلنجازات يھتم العالم في مھني تجمع أكبر
IEEE الِمْقَيس 1997 عام في IEEE   أْصدر Std. 1008‐1997
البرمجية المكونات اختبار بوثيقة الخاص



اهلندسة املعلوماتية وهندسة الربجميات
 من مرحلة أو وثيقة منھا كل يتناول المقاِيس، من العديد إصدار ذلك َتِبع

البرمجيات وبناء لتطوير الھندسي العمل مراحل
ً  160 من أكثر اليوم نحصي أن يمكننا  مجال  في المعھد ھذا وضعھا ِمْقَيسا
البرمجيات ھندسة

تعتبر ھذه المقاِيس مرجعاً في الجامعات والمؤسسات األكاديمية وفي 
المكاتب الھندسية والشركات المطّورة للبرمجيات

أصبح لزاماً على كل مھندس أن ُيلِّم بھا ألنھا أداة ھامة للتواصل في البيئة 
.  العلمية واألكاديمية والھندسية التي يعيش فيھا



تقييس التقرير المعلوماتي 
 2001عام  IEEEو   ACMنص أحد المعايير الذي وضعته معاً مؤسستا 

اعتبار لطالب ھندسة البرمجيات على تقييس المناھج التدريسية في مجال 
المشروع المعلوماتي الذي يجب أن يعمل الطالب على تطويره  في نھاية 

، ألنه يجبر أداَة تعليم ھامة -مشروع التخرجويسمى عادة -تأھيله الھندسي
يسلّم . الطالب على ممارسة العديد من أنشطة بناء البرمجيات وتطويرھا

.  وأسطر الرماز الوثائقالطالب خالل مشروعه العديد من 
 األنشطةأن ينّفذ الطالب مجموعة من المعايير الھندسية العالمية تقتضي 

ويسلّم مجموعة من الوثائق عند أثناء عمله في إجرائية تطوير البرمجيات،  
.  إنھاء كل نشاط 



تقييس التقرير المعلوماتي 
كما جاء في المعيار( النشاط 

IEEE/EIA 12207.2-1997(
الوثيقة لمحتوباتوصف موجز الوثيقة الناتجة عن النشاط

النظام متطلبات تعريف
البرمجية متطلبات تعريف

 المقاربة لمنهجية وصفاً  الوثيقة تتضمنالبرمجي المشروع إدارة خطة
العالم ونقاط البرمجية بناء في المعتمدة

للوظائف  تتضمن الوثيقة وصفاً البرمجية متطلبات توصيفالمتطلبات تحليل
المرغوب بتوفرها في  والخصائص 

والقيودالبرمجية 
النظام بنيان تصميم
البرمجية بنيان تصميم
للبرمجية التفصيلي التصميم

لكيفية تحقيق  تتضمن الوثيقة وصفاً النظام تصميم توصيف
كما . بهاالبرمجية للمتطلبات المرغوب 

تتضمن تبريرًا  للقرارات التصميمية  

  النظام جودة مدى اختبار
البرمجية جودة مدى اختبار

 االختبارات لخطة وصفاً  الوثيقة تتضمنالبرمجية اختبار
والصحة الصالحية من التحقق وطريقة



تقييس التقرير المعلوماتي 
  IEEEأصدرت مؤسستا التقييس والمعيرة 

مقاييس تعتمد   US MIL‐STD‐498و 
تحتذى عند كتابة التقارير “ قوالب” على 

:بنية قوالب التقارير
جزء تتشابه بنيته في جميع الوثائق ألنه 
يتضمن معلومات تسمح بتعريف الوثيقة 
وتحدد رقم اإلصدار وتشير إلى عمليات 

التعديل عليھا
جزء خاص بنوع الوثيقة وبنيته خاصة 

.تختلف من نوع آلخر

تصميم البرمجية         وثيقة 
عنوان الوثيقة
عنوان المشروع
رقم إصدار الوثيقة
تاريخ الطبع

موقع تخزين الملف اإللكتروني الموافق
القسم والجامعة

-------------------------------
------------------------------

---------------------------------
---------------------------------

-----------------------------------

جزء مشترك

جزء خاص



تقييس التقرير المعلوماتي 
)الجزء المشترك: القوالب(

:  صفحة الغالف1.

:  صفحة المراجعات2.
لمحة عامة

المعنيون بالوثيقة
أعضاء فريق عمل المشروع

تاريخ تعديل اإلصدارات
توقيعات اإلقرار

عنوان المشروع
رقم إصدار الوثيقة
تاريخ الطبع

موقع تخزين الملف اإللكتروني الموافق
القسم والجامعة

تاريخ اإلنجازوصف اإلصدارالمؤلف الرئيسياإلصدار



تقييس التقرير المعلوماتي 
)الجزء المشترك: القوالب(

:  مواد إضافية  3.
مسائل ونقاط إضافية

تعريفات واختصارات 
مراجع
مالحق



تقييس التقرير المعلوماتي 
) )1(الجزء الخاص بوثيقة خطة إدارة المشروع : القوالب(

المحتويات1.
مقدمة2.

لمحة عامة إلى المشروع1.
وھي الوثائق والنواتج البرمجية التي تنتج عن مراحل العمل: نواتج المشروع2.

تنظيم المشروع3.
يختلف النموذج المستخدم فھناك الشاللي والتكراري : نموذج اإلجرائية البرمجية1.

...والتزايدي،
نعرف ھنا أدوار المتفاعلين مع النظام والفاعلين فيه مع : األدوار والمسؤوليات2.

تحديد مسؤوليات كل منھم
نعطي فكرة عن األدوات والتقنيات التي يرغب المھندس : األدوات والتقنيات3.

باستخدامھا لتطوير  المشروع



تقييس التقرير المعلوماتي 
) )2(الجزء الخاص بوثيقة خطة إدارة المشروع : القوالب(

خطة إدارة المشروع
وھي المھام المختلفة التي يجب القيام بھا إلنجاز المشروع :المھام

نالمھمة
  نوصف المھمة 1-ن
أي الوثائق المتوقع تسليمھا في نھاية ھذه المھمة : النواتج ونقاط العالم 2-ن

والتواريخ الھامة المرتبطة بإصدار ھذه النواتج
الالزمة إلنجاز المھمة الموارد البشرية والمالية والعتادية: الموارد الالزمة 3-ن
تحدد ھنا األسبقيات وعالقات المھام بعضھا : االرتباطات بين المھام والقيود 4-ن

ببعض والقيود الزمنية عليھا
تسرد قائمة المخاطر المحتملة واحتمال : المخاطر المحتملة وخطط الطوارئ 5-ن

وقوعھا وأثرھا إن وقعت وخّطة معالجتھا
خطة تكليف األشخاص في فريق العمل  بالمھام: إسناد المھام

يعد الجدول الزمني إلنجاز كافة المھام وترسم : الجدول الزمني
مخططات تبين المسار الحرج



تقييس التقرير المعلوماتي 
  ) )1(الجزء الخاص بوثيقة توصيف متطلبات البرمجية : القوالب(

المحتويات1.
مقدمة2.

لمحة عامة إلى المنتج البرمجي
المتطلبات الخاصة3.

متطلبات الواجھات الخارجية للبرمجية1.
نوافذ، جداول، (تبين ھذه الفقرة المنطق العام للواجھات المرغوب بھا : واجھات المستخدم1.

..)بيانيات،
تبين ھذه الفقرة التجھيزات التي تتخاطب معھا البرمجية ونوع : واجھات التجھيزات2.

واجھات تخاطب البرمجية والتجھيزات
تبين ھذه الفقرة البرمجيات األخرى التي تتخاطب معھا البرمجية  :واجھات البرمجيات3.

بينھماونوع واجھات التخاطب 
تشرح ھذه الفقرة بروتوكوالت االتصال التي تستخدمھا : بروتوكوالت االتصاالت4.

...البرمجية للبريد إلكتروني وتصفح للوب واالتصال مع مخدم الشبكة،



تقييس التقرير المعلوماتي 
  ) )2(الجزء الخاص بوثيقة توصيف متطلبات البرمجية : القوالب(

نورد ھنا المتطلبات الوظيفية للنظام ونزودھا : المنتج البرمجي خصائص2.
بجميع المخططات التي تنتج عن مرحلة تحليل المتطلبات مثل حاالت 

...االستخدام، المخطط المفاھيمي، مخططات التتالي،
:وتمثل المتطلبات غير الوظيفية للنظام وھي: واصفات النظام البرمجي3.

الموثوقية-
اإلتاحية 
األمن

الصيانية
المحمولية 

األداء

متطلبات قواعد المعطيات4.



خالصة
:انطالقاً من إيماننا في قطرنا العربي السوري بأن

اللغة العربّية يجب أن تكون لغة تواصل الطالب مع أساتذتھم أثناء تنفيذھم وتوثيقھم مشاريعھم  
الطالبية

اللغة العربّية يجب أن تكون لغة تواصل المھندسين العرب بعضھم مع بعض، ولغة التقارير  
العلمية التي يرفعونھا إلى مدرائھم، ولغة المقاالت والدراسات التي ينشرونھا في األوساط 

العربية
طالب المعلوماتية يجب أن يحظى في المرحلة الجامعية  بتأھيل دراسي يتفق مع المقاِيس 
العالمية يتيح له التواصل تواصالً مريحاً ومباشراً مع أحدث ما يستجد في العلم والتقنية

فإننا نرّكز على ضرورة االھتمام بالمقايس العالمية التي تعتمدھا الجھات المختصة عالمياً 
وتدريب الطالب على التعامل معھا باللغة العربية

أھمية المقايس في التواصل العلمي مع العالم أخذاً وعطاء
في المعھد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أصدرنا إرشادات للطالب بھذا الشأن


