
 جامعة عمان األهلية
                   

Al-Ahliyya Amman University 

 

  

EP-32-07-F002, Rev. b  

Ref.: 10/15/2016  - 2017  

Date: 13/12/2016 
                                                              1-1         

 

 

 2019-2018الخطة الدراسية االسترشادية للعام الجامعي 
 تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك :التخصص                                             تقنية المعلومات ية:الكل

 

 
 

 

 السنة األولى                 

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 لمادةاسم ا رقم المادة
عدد 

 الساعات
 /المتطلب السابق

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتزامن*
 /المتطلب السابق

 المتزامن*
 0331202 2 مقدمة في البرمجة 0311203  0161100 3 (1مهارات االتصال باللغة العربية ) 0161101
           *0311203 1 مختبر مقدمة في البرمجة 0311204  0171100 3 (1مهارات االتصال باللغة االنجليزية ) 0121131
 0331202 3 تطبيقات الحاسوب في التصميم الجرافيكي 0351401    *0331200 3 تقنية(مهارات الحاسوب ) 0331202
 0111101 3 الجبر الخطي 0311603  - 3 (1الرياضيات ) 0111101
 0121131 3 تصال االتتابة الننيةمهارات اال 0332602  - 3 الرياضيات المتقطعة 0312101

 - 3 التربية الوطنية 0161201     
 - 3 متطلب جامعة اختياري       
 18                                                           المجموع  15                                                       المجموع

 ة الثانيةالسن                  
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
 /المتطلب السابق

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتزامن*
 /المتطلب السابق

 المتزامن*
 0311205 3 تراكيب البيانات 0342102  0311203 3 البرمجة المرئية 0312201
 0311205 3 إدارة نظم قواعد البيانات 0313501  0311203 3 برمجة التينونيةال 0311205
 0352401 3 معالجة الصور 0352404  *0311205 1 مختبر البرمجة التينونية 0311206
 0352402 3 الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد 0352403  0311603 3 مبادئ الرسم الحاسوبي 0352401
 0312101 3 تصميم المنطق الرقمي 0312301  0351401 3 وسائط المتعددةالمقدمة في  0352402

  3 متطلب تخصص اختياري    - 3 متطلب جامعة اختياري  

 18                                                           المجموع  16                                                       المجموع

 السنة الثالثة                   
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
 /المتطلب السابق

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتزامن*
 /المتطلب السابق

 المتزامن*
 0313501 3 تطوير تطبيقات االنترنت 0313201  0111101 3 االحصاء ااالحتماالت 0312603
       *0313201 1 مختبر تطوير تطبيقات االنترنت 0313202  0312301 3 تنظيم امعمارية الحاسوب 0313303
 0342102 3 تحليل اتصميم الخوارزميات 0313101  0311205 3 تحليل اتصميم االنظمة 0313502
 0353401 3 الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد 0353402  0352403 3 بناء النماذج ثالثية االبعاد 0353401
 0313502 3 مع الحاسوب اإلنسانتناعل  0332405  0352404 3 تصوير البيانات 0353403

 - 3 متطلب تخصص اختياري    - 3 متطلب جامعة اختياري  

 16                                                            وعالمجم  18                                                       المجموع

 السنة الرابعة                   
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
 /المتطلب السابق

 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتزامن*
 /المتطلب السابق

 متزامن*ال
 0332602 3 المشاريع الريادية ااألخالقيات المهنية 0334402  0353402 3 تصميم ابرمجة االلعاب 0354402
 0352403 3 معالجة االفالم 0353404  0354402* 1 تصميم ابرمجة االلعابمختبر  0354403
 س. م. 90اجتياز  3 مشراع التخرج 0354702  0353402 3 الرؤية االفتراضية 0354401
 - 3 العلوم العسكرية 0161200  0313303 3 نظم التشغيل 0314301
  3 متطلب جامعة اختياري    س. م. 90اجتياز  3 التدريب العملي 0354701

      - 3 متطلب تخصص اختياري  

 15                                                            المجموع  16                                                       المجموع


