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 2015 - 2014الخطة الدراسية االسترشادية للعام الجامعي 
 تمن المعلوماالشبكات وأ القسم:                                                 تقنية المعلومات الكلية:

 السنة األولى

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 /المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
 /المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتزامن*

 المتزامن*
 0331202 2 مقدمة في البرمجة 0311203  0161100 3 (1اللغة العربية )مهارات االتصال ب 0161101

 *0311203 1 مختبر مقدمة في البرمجة 0311204  0171100 3 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 0121131

 0312101 3 تصميم المنطق الرقمي 0312301  *0331200 3 مهارات الحاسوب )تقنية ( 0331202

 0111101 3 االحصاء واالحتماالت 0312603  - 3 (1لرياضيات )ا 0111101

 0121131 3 مهارات االتصال والكتابة الفنية 0332602  - 3 الرياضيات المتقطعة 0312101

 - 3 التربية الوطنية 0161201     

 - 3 متطلب جامعة اختياري       

 18                                                                         المجموع  15                                                                         المجموع
 السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 /المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
 /المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتزامن*

 المتزامن*
 0311205 3 تراكيب البيانات 0342102  0311203 3 البرمجة المرئية 0312201

 0311205 3 إدارة نظم  قواعد البيانات 0313501  0311203 3 البرمجة الكينونية 0311205

 0312301 3 بشبكات الحاسو  0342401  *0311205 1 مختبر البرمجة الكينونية 0311206

 *0342401 1 مختبر شبكات الحاسوب 0342402  0312301 3 تنظيم ومعمارية الحاسوب 0313303

 - 3 العلوم العسكرية 0161200  0111101 3 التحليل العددي والبرمجة 0312604

 - 3 متطلب تخصص اختياري    - 3 متطلب جامعة اختياري  

 16                                                                          المجموع  16                                                                         المجموع

 السنة الثالثة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 /المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
 /المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة مادةرقم ال  المتزامن*

 المتزامن*
 0343501 3 امن الشبكات 0344501  0342401 3 بروتوكوالت االنترنت المتقدمة 0343401

 *0344501 1 مختبر امن الشبكات 0344502  *0343401 1 مختبر بروتوكوالت االنترنت المتقدمة 0343402

 0313501 3 تطوير تطبيقات االنترنت 0313201  0342401 3 الشبكات الالسلكية والمحمولة 0343403

 *0313201 1 مختبر تطوير تطبيقات االنترنت 0313202  *0343403 1 مختبر الشبكات الالسلكية والمحمولة 0343404

 0343401 3 برمجة الشبكات 0344401  0342401 3 أمن المعلومات وخصوصيتها 0343501

 0342401 3 ادارة الشبكات وتوثيقها 0343405  - 3 متطلب جامعة اختياري  

 - 3 متطلب تخصص اختياري    - 3 متطلب تخصص اختياري  

 17                                                                         المجموع  17                                                                        المجموع

 السنة الرابعة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المتزامن* /المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتزامن* /المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
 0344501 3 تحقيقات األدلة الرقمية 0344503  0311205 3 تطوير التطبيقات المحمولة 0314101

 0332602 3 المشاريع الريادية واألخالقيات المهنية 0334402  0343501 3 نظرية التشفير 0344504

 0313303 3 نظم التشغيل 0314301  0343401 3 نمذجة ومحاكاة الشبكات 0344402

 0342102 3 يل وتصميم الخوارزمياتتحل 0313101  س. م. 90اجتياز  3 مشروع التخرج 0344702

 س. م. 90اجتياز  3 التدريب العملي الميداني 0344701  - 3 متطلب جامعة اختياري  

 - 3 متطلب جامعة اختياري       

 18                                                                         المجموع  15                                                                        المجموع


