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 تطوير أدوات البرمجيات اسم المختبر:

 2020 /   2/       17     التاريخ:

  3.1.0Star UML ver  : اسم البرنامج

 الهدف من تنفيذ البرنامج:

 مقدمة عن متطلبات األنظمة وكيفية التعامل مع بناء وتصميم ومن ثم برمجة األنظمة الكبيرة والتي  

 تحتاج الى عقد اجتماعات ومكثفة لتحديد أولويات العمل والمتطلبات بكامل تفاصيلها.

 

 تطوير أدوات البرمجيات اسم المختبر:

 2020 /   2/    24     التاريخ:

  3.1.0Star UML ver  : اسم البرنامج

 الهدف من تنفيذ البرنامج:

 وبعض الطرق المتبعة  نمذجة النظام وتحليل األنظمة ، تعلم الخبرات واكتسابها ، هندسة البرامجيات 

 لحل المشاكل ، كيفية تصميم النظام والعمل على تطوير النظام حسب متطلبات سوق العمل.

 

 تطوير أدوات البرمجيات اسم المختبر:

 2020/   3/   3     التاريخ:

  3.1.0Star UML ver  : اسم البرنامج

 الهدف من تنفيذ البرنامج:

االستخدام ( في توصيف المشكلة الى المستوى األول وهو المستخدم  استخدام النموذج األول ) واقعة 

 الجزء االول النهائي. كيفية تطبيق النموذج والرسم على بالبرنامج.

 

 

 

 



 تطوير أدوات البرمجيات اسم المختبر:

 2020 /   3/   10     التاريخ:

  3.1.0Star UML ver  : اسم البرنامج

 الهدف من تنفيذ البرنامج:

االستخدام ( في توصيف المشكلة الى المستوى األول وهو المستخدم  استخدام النموذج األول ) واقعة 

 الثانيالجزء  النهائي. كيفية تطبيق النموذج والرسم على بالبرنامج.

 

 تطوير أدوات البرمجيات اسم المختبر:

 2020 /   3/   17     التاريخ:

  3.1.0Star UML ver  : اسم البرنامج

 الهدف من تنفيذ البرنامج:

( في توصيف المشكلة الى  النموذج الفعّال)  الثاني والتعرف على كيفية التعامل معهاستخدام النموذج  

 االولالجزء  . كيفية تطبيق النموذج والرسم على بالبرنامج.المبرمج او المصمموهو  الثانيالمستوى 

 

 تطوير أدوات البرمجيات اسم المختبر:

 2020 /   3/   24     التاريخ:

  3.1.0Star UML ver  : اسم البرنامج

 الهدف من تنفيذ البرنامج:

( في توصيف المشكلة الى  النموذج الفعّال)  الثاني والتعرف على كيفية التعامل معهاستخدام النموذج  

 الثانيالجزء  . كيفية تطبيق النموذج والرسم على بالبرنامج.المبرمج او المصمموهو  الثانيالمستوى 

 

 تطوير أدوات البرمجيات اسم المختبر:

 2020 /   4/   14     التاريخ:

  3.1.0Star UML ver  : اسم البرنامج

 الهدف من تنفيذ البرنامج:

للتطبيق مقدمة بسيطة عن برمجة الكائنات او البرمجة الشيئية وكيفية التعامل معها الستخالص نموذج  

 لتطوير البرمجيات.

  

 

 



 تطوير أدوات البرمجيات اسم المختبر:

 2020 /   4/   21     التاريخ:

  3.1.0Star UML ver  : اسم البرنامج

 الهدف من تنفيذ البرنامج:

الكائن( ورسم الكائنات مع التعرف  كيفية تبسيط المشكلة وتحويلها لمخطط للنموذج الثالث ) توصيف 

 على طريقة الرسم باستخدام البرنامج.

 

 تطوير أدوات البرمجيات اسم المختبر:

 2020 /   4/  28     التاريخ:

  3.1.0Star UML ver  : اسم البرنامج

 الهدف من تنفيذ البرنامج:

 كيفية رسم العالقات بين األصناف في النموذج الثالث. 

 

 تطوير أدوات البرمجيات اسم المختبر:

 2020 /   5/  5     التاريخ:

  3.1.0Star UML ver  : اسم البرنامج

 الهدف من تنفيذ البرنامج:

 الجزء األول.نموذج ) توصيف الكائن ( وطريقة الرسم.  

 

 


