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 برنامج البكالوريوس  لقسم تقنية المعلومات

 الخطة الدراسية

 المضتىي األول

يت
يذ

مه
لت
 ا
ىت

ض
ال

 

 متطلباث صابقت متطلباث مرافقت
الضاعاث 
 المعتمذة

 رمز المقرر عىىان المقرر

  ذق140ٍ يهاراخ انحاسة 3  

 رٌض140 يقذيح فً انزٌاضٍاخ 2  

  ػهى140 يهاراخ االذصال 2  

  َجى140 1-انهغح االَجهٍشٌح  8  

  عذد الضاعاث س15  

 المضتىي الثاوي

  صحح140 انصحح وانهٍاقح 2  

  َهج140 يهاراخ انرؼهى و انرفكٍز و انثحث 3  

  رٌض150 حساب انرفاضم 3  رٌض140 

  َجى150 2-انهغح االَجهٍشٌح  8  َجى140 

  عذد الضاعاث س16  

 المضتىي الثالث

يت
او
لث
 ا
ىت

ض
ال

 

  ػال111 1– تزيجح انحاسة  4(2+0+3)   ذق140ٍ 

 
  رٌض106 حساب ذكايم 3(2+0+3)  رٌض150

 
  رٌض151 انزٌاضٍاخ انًرقطؼح 3(2+0+3)  رٌض150

  فٍش104  2-فٍشٌاء ػايح  4(3+2+0)  

  سهى101 انًذخم انى انثقافح اإلساليٍح 2(2+0+0)  

  ػزب101 يهاراخ نغىٌح 2(2+0+0)  

  عذد الضاعاث س18  

 المضتىي الرابع

 
  ػال113 2- تزيجح انحاسة  4(1+2+3)  ػال111

 151 + ػال111 

  ذى221 ذُظٍى انحاسة و نغح انرجًٍغ 3(0+2+2) رٌض
 

  ذى222 يثادئ قىاػذ انثٍاَاخ 3(2+0+3)  ػال111
  احص324  انهُذسًاإلحصاءاالحرًاالخ و  3(3+0+2)   
 

 رٌض 244 انجثز انخطً 3(2+0+3)  رٌض106
  سهى102  و تُاء انًجرًغاإلسالو 2(2+0+0)  

  عذد الضاعاث س18  
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 المضتىي الخامش

ثت
ال
لث
 ا
ىت

ض
ال

 

 متطلباث صابقت متطلباث مرافقت
الضاعاث 
 المعتمذة

 رمز المقرر عىىان المقرر

 
  ذى212 ذزاكٍة انثٍاَاخ 3(1+0+3)  ػال113

 
 3(0+2+2)  ػال113

و البرمجة انرفاػم تٍٍ  اإلَساٌ و انحاسة 
  ذى211 المرئية

 222  +  ػال113 

  ذى311 ذطثٍقاخ انشثكح انؼُكثىذٍح 3(0+2+2) ذى
 +  ػال111 

  ذى322 1-هُذسح انثزيجٍاخ  3(2+0+3)  ذى222
 151 +  فٍش104 

  ذى224   1-شثكاخ  3(2+0+3) رٌض
 

  سهى103 اإلسالوانُظاو االقرصادي فً  2(0+0+2)  ػال113

  عذد الضاعاث س17  

 المضتىي الضادس

 
  ذى321 ػًارج انحاسثاخ 3(2+0+3)  ذى221

 
  ذى327 األَظًح انذكٍح 3(2+0+3)  ذى212

 
  ذى323   2- هُذسح انثزيجٍاخ  3(2+0+3)  ذى322

 
  ذى324 أيٍ انًؼهىياخ 3(1+0+3)  ذى224

  ذى xxx يقزر أول  يٍ انًسار 3  

  عذد الضاعاث س15  

 المضتىي الضابع

عت
اب
لر

 ا
ىت

ض
ال

 

 
  ذى421 َظى انرشغٍم 3(2+0+3)  ذى212

 
  ذى424  2-شثكاخ  3(0+2+2)  ذى224

 
  ذى496  1-يشزوع  3(1+0+3)  ذى323

 ساػح 60 إَهاء 
  ذى419 أخالقٍاخ ذقٍُح انًؼهىياخ 3(1+0+3) ػهى األقم

  
  ذى xxx يقزر ثاًَ يٍ انًسار 3

  
  ذى xxx يقزر ثانث يٍ انًسار 3

  عذد الضاعاث س17  

 المضتىي الثامه

  ػزب103 انرحزٌز انؼزتً 2(2+0+0)  
  سهى104 اإلسالوانُظاو انسٍاسً فً  2(2+0+0)  
 

  ذى497  2-يشزوع  3(1+0+3)  ذى496
 ساػح 90 إَهاء 

 ػهى األقم
 و حهقح تحث 2

 ذذرٌة ػًهً
 ذًأو499
  ذى999

  3 
  ذى xxx يقزر راتغ يٍ انًسار

  xxx اخرٍاري حز 2  

  عذد الضاعاث س14  

   اإلجمالي صاعت131 
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 المقررات االختيارية

 (س13) يختار الطالب –المقرراث االختياريت في القضم 

 متطلباث صابقت متطلباث مرافقت
الضاعاث 
 المعتمذة

 رمز المقرر عىىان المقرر

 ذى331 َظى إدارج قىاػذ انثٍاَاخ (0+2+2)3 ذى222 

 ذى332 األَظًح انًىسػح (0+2+2)3 ذى311ذى، 224 

 هة342 ضًاٌ جىدج انثزيجٍاخ (1+0+3)3 ذى323 

 ذى434 يخاسٌ انثٍاَاخ و انرُقٍة ػٍ انثٍاَاخ (0+2+2)3 ذى222 

 ذى361 انرجارج االنكرزوٍَح (1+0+3)3 ذى311 

 ذى341 انرقٍُاخ انًرقذيح نالَرزَد (0+2+2)3 ذى311ذى، 224 

ذى، 224ػال، 212 
 ذى341

 أسس انىسائط انًرؼذدج (2+2+0)3
 ذى342

 ذى443 انحاسة و اإلَساٌ تٍٍ انًرقذو انرفاػم (1+0+3)3 ذى 211 

 341 + ذى 327 
 ذى

 انشثكً انذكاء (3+0+1)3
 ذى 444

( 2+0+3)3 ذى 224 ذى 324  ذى 351 انجىانح و انالسهكٍح انحىسثح

 ذى352 أيٍ انشثكاخ (1+0+3)3 ذى324ذى، 224 

 ذى453 ذىكٍذ  وأيٍ انًؼهىياخ (1+0+3)3 ذى324 

 ذى454 انقىاٍٍَ انشزػٍح انخاصح تانحاسة (0+2+2)3 ذى324 

 ذى455 أدارج أَظًح انشثكاخ (0+4+1)3 ذى421ذى، 224 

 (واحذة اختياريت+  أصاصيت 2)يختار 9  

 اختياريت 4  

  اإلجمالي س13  

 

 


