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 2015/  2014للعام الجامعي  الخطة الدراسية االسترشادية                          

 هندسة الحاسوب : القسم                             الهندسة:  يةالكل
 السنة األولى

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم المادة رقم  المتطلب السابق عدد الساعات المادة اسم رقم المادة

 0111101 3 (2رياضيات ) 0112102  - 3 (1رياضيات ) 0111101

 0111202 3 (2) عامة فيزياء 0111203  - 3 (1)عامةفيزياء  0111202

 0171100 3 (1باللغة االنجليزية )مهارات االتصال  0121181  م 0111202 1 عامة عملي فيزياء 0111204

  0331200 3 (الهندسة)مهارات حاسوب  0811201  0161100 3 (1باللغة العربية ) االتصال مهارات 0161101

 - 3 متطلب جامعة اختياري -  - 3 تربية وطنية 0161201

 ةساع  :15 المجموع  - 1 مشاغل هندسة 0871101

      - 2 رسم هندسي 0871102

   ساعة   16  : المجموع

 ثانيةالسنة ال
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 السابق المتطلب الساعات عدد المادة اسم المادة رقم  السابق المتطلب الساعات عدد المادة اسم المادة رقم

 0811201 3 الكينونيةبرمجة ال 0812202  0121181 1 كتابة فنية 0812101

 م 0812202 1 الكينونيةبرمجة المختبر  0812203  0121181 1 اخالقيات مهنة الهندسة 0812102

 م 0812401 1 مختبر دوائر المنطق الرقمي 0812402  0111101 3 إحصاء هندسي 0832107

 0872301 3 الكترونيات 0822205  - 3 دوائر المنطق الرقمي 0812401

 0112102 3 (2رياضيات هندسية ) 0832104  0112102 3 (1رياضيات هندسية ) 0832103

 0872301 3 (2دوائر كهربائية ) 0872302  0111202 3 (1دوائر كهربائية ) 0872301

 م 0872302 1 مختبر دوائر كهربائية 0872303  - 3 متطلب جامعة اختياري -

 - 3 متطلب جامعة اختياري  -  ساعة 17:  المجموع

 ساعة 18:  المجموع  

 السنة الثالثة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة

 0811201 1 التصميم باستخدام الحاسوب 0813204  0812401 3 متقدمالرقمي التصميم ال 0813403

 م 0813403 1 التصميم الرقمي المتقدم تبر مخ 0813404  0812401 3 دقيقهالمعالجات ال 0813405

 م 0813405 1 مختبر المعالجات الدقيقة 0813406  0832107 3 العشوائيةعمليات الحتماالت و الا 0823101

 0822205 3 الكترونيات رقمية 0823207    0822205 1 مختبر الكترونيات 0823206

 0112102 3 اتصاالت تشابهية 0823502  0112102 3 اشارات وانظمة 0823501

 0112102 3 تحليالت عددية 0833105  - 3 متطلب جامعة اختياري -

 - 3 متطلب جامعة اختياري -  ساعة 16المجموع : 

 ساعة 15:  المجموع  

 السنة الرابعة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  سابقالمتطلب ال عدد الساعات اسم المادة رقم المادة

 0812202 3 الخوارزميات 0814206  0111101 3 متقطعةالرياضيات ال 0814104

 0812401 3 شبكات الحاسوب 0814301  0833105 1 تطبيقات الحاسوب في علوم الرياضيات 0814105

 م 0814407 1 األنظمة المضمنهمختبر  0814408  0111101 3 االقتصاد واإلدارة الهندسية 0874106

  0812401 3 معمارية الحاسوب 0814410  0812202 3 تراكيب البيانات 0342102

 م 0814410 1 الحاسوب تنظيممختبر  0814411  0812401 3 مضمنهالنظمة األ 0814407

   س.م 110إنهاء   3 الميدانيتدريب ال 0814901  0812401 3 تنظيم وتصميم الحاسوب 0814409

 - 3 متطلب قسم اختياري -  م 0823207 1 مختبر الكترونيات رقمية 0823208

 ساعة 17:  المجموع  ساعة 17:  المجموع

 السنة الخامسة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة

 - 3 عسكريةالعلوم ال 0161200  0814301 3 بروتوكوالت شبكات الحاسوب 0815302

 0812202 3 قواعد البيانات وتطبيقاتها 0815207  0812401 3 نظم التشغيل 0815412

 م 0814301 1 وبالحاسمختبر شبكات   0815303  0814206 3 عصبيهالشبكات الذكيه و النظمه اال 0815413

 0815412 3 النظم الموزعة والمعالجات المتوازية 0815414  ساعة 120 1 (1مشروع تخرج ) 0815902

 م 0815414 1 النظم الموزعة والمعالجات المتوازية مختبر 0815415  0823501 3 أنظمة التحكم 0874312

 0815902 2 (2مشروع تخرج ) 0815903  - 3 متطلب قسم اختياري -

 ساعة 13:  المجموع  ساعة 16:  المجموع
 
 


