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 -متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس :
   الحاسدددددددددددددددددددددددو  دراسدددددددددددددددددددددددة  علددددددددددددددددددددددد الحدددددددددددددددددددددددد ابدادددددددددددددددددددددددى للحصدددددددددددددددددددددددول علدددددددددددددددددددددددى درجدددددددددددددددددددددددة البكدددددددددددددددددددددددالوريوس  ددددددددددددددددددددددد 

 تمدة باجاح و ق تعليمات هذه الخطة .( ساعة مع132)

  كما يل :الحاسو   عل لبكالوريوس    توّزع الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة ا- 

 

 عدد الساعات المعتمدة                                                         
 27                              متطلبات الجامعة         -1

 12إجبارية                                                    -أ
  11اختيارية                                                  -ب

 22     متطلبات الكلية                                    -2

 22       اجبارية                                             -أ          
 -    اختيارية                                                -ب         

  80                                  متطلبات التخصص    -3

   68 إجبارية                                                     -أ    
 12             اختيارية                                        -ب   
 3                                   المواد الحّرة           -4

________                                      _____________ 
 132              المجموع                                            
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 وادمدلول منزلة العشرات في أرقام الم

 عنوان مجال التخصص رمز المجال

 المقدمة 0
 لغات برمجة 1
 األجهزة والشبكات 2
 نظم برمجيات 3
 الرياضيات األساسية للحواسيب 4
 خوارزميات 5
 الذكاء االصطناعي 6
 تطبيقات األنظمة الحاسوبية 7
 التدريب العملي 8
 مواضيع خاصة ، مشروع 9

 
 

 

 مثددال :
 

    البرمجة مقدمة  151001100
0 0 1 1 0 0 1 15 

 ساة الخطة الكلية القس  المستوى المجال التسلسل
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 سبع وعشرون ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: (22أواًل: متطلبات الجامعة: )

 ساعة معتمدة وه : ةاثاتا عشر (01اإلجبارية ) متطلبات الجامعة .0

 اسم  المـــادة رقم المادة

الساعات  الساعات األسبوعية
 المعتمدة

 

 عملي نظري المتطلبات السابقة

 علو  عسكرية 111404117
3 1 3 - 

 تربية وطاية 111404118
3 1 3 - 

 لغة عربية  121601101
3 1 

أو     اللغة العربية امتحان مستوى 3
121601099 

 لغة إاجليزية  121602101
3 1 

3 
 باجليزية   اللغة ا امتحان مستوى

 121602099أو 

يختارها الطال  من المواد الواردة    القائمة التالية، على  ساعة معتمدة ةخمس عشر  (01ابختيارية ) متطلبات الجامعة.  1
ان يدرس الطال  بحد اداى مادة واحدة من كل مجموعة و بحد اقصى مادتين من كل مجموعة، و تشمل 

  -وه : المجموعات المجابت التالية

 العلو  اباسااية.مجال  .0 

 العلو  ابجتماعية و ابقتصادية. مجال .1 

 مجال العلو  و التكاولوجيا و الزراعة و الصحة. .3 
 

 العلو  اباسااية:مجابت من ساعات معتمدة يختارها الطال   ثالث الى ست  (6 – 3من ) .أ

 اسم  المـــادة رقم المادة

 الساعات األسبوعية
 عتمدةالساعات الم

 عملي نظري

 3 1 3 اإلسال  وقضايا العصر 111404110

 3 1 3  كر إسالم  111404111

 3 1 3 القدس تاريخ وحضارة 111404112

 3 1 3 مبادئ الفن والجمال    ابد  111404113

 3 1 3 تاريخ األردن وحضارته 111404114

 3 1 3 لغة عربية تطبيقية 121601105

 3 1 3 اجليزية تطبيقيةلغة ا 121602102

 3 1 3 ترجمة  اية 121602103
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 العلو  ابجتماعية و ابقتصادية: مجابت منساعات معتمدة يختارها الطال  ( ثالث الى ست 6 – 3من ) . 

 اسم  المـــادة رقم المادة

 الساعات األسبوعية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 3 1 3 والجامعةالطال   111404101

 3 1 3 مدخل الى عل  الافس 111404102

 3 1 3 مهارات الحياة 111404103

 3 1 3 ابسرة وتربية الطفل 111404104

 3 1 3 عل  إجتماع 111404115

 3 1 3 عل  اثار وسياحة 111404116

 3 1 3 عل  اقتصاد وادارة 111404120

 3 1 3 القااون    حياتاا 111404121

 3 1 3 ابشاره مبادئ لغة 111404122

 

 مجابت العلو  والتكاولوجيا والزراعة و الصحة:من ساعات معتمدة يختارها الطال  ( ثالث الى ست 6 – 3ج. من )

 اسم  المـــادة رقم المادة

 الساعات األسبوعية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 3 1 3 الطاقه ومصادرها 110108104

 3 1 3 ة والمجتمعالتكاولوجيه الحيوي 110108113

 3 0 3 اساسيات ميكاايك السيارات 110108114

 3 0 3 أخالقيات الحاسو  110108115

 3 1 3 التغذيةتعزيز الصحة و  110108130

 3 1 3 إسعا ات أوليةو  ثقا ة صحية 110108131

 3 1 3 رياضة وصحة 110108132

 3 1 3 توعيه بيئيه 110108133

 

 ساعة معتمدة، تشمل المواد التالية: أثنان وعشرون ( 22: )ثانيًا: متطلبات الكلية

 

 المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق عملي نظري

 -- 1 3 3 0تفاضل وتكامل  110108101

 -- 1 3 3 مبادئ احصاء 110108103

  1 3 3 مقدمة    البرمجة 151001100

 151001100متزامن مع  2 1 0 مقدمة    البرمجة مختبر 151001101

 110101152 1 3 3 التصمي  الماطق  الرقم  151001123

 -- 1 3 3 متقطعة رياضيات 110101152

 151000111 1 3 3 تراكي  البيااات 151001250

 151000110 1 3 3 برمجياتالهادسة أساسيات  151003260
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 على النحو التالي:معتمدة موزعة  ةساع ثمانون (80) -:التخصصمتطلبات ثالثا: 

  -وهي: ساعة معتمدة وستون ثمان (86)جبارية التخصص اإلمتطلبات  -أ

 

  رقم المادة

 اسم المساق

 الساعات

 المعتمدة

 الساعات

 األسبوعية

 

 المتطلب السابق

  عملي نظري   

 001018010 1 3 3 1تفاضل وتكامل  000101102

 -- 1 3 3 (0جبر خطي ) 110101241

 151001250 1 3 3 تصميم و تنظيم الحاسوب 051418141

141814100 1 3 3 أساسيات معمارية الحاسوب 051418343  

  010110010 1 3 3 (0البرمجة الكينونية )  051001110

 01 1001110متزامن مع 3 1 0 (0مختبر البرمجة الكينونية ) 051001111

 01 1001110 1 3 3 (1البرمجة الكينونية) 051001212

 100121201متزامن مع  3 1 0 (1مختبر البرمجة الكينونية ) 051001213

 100111001 1 3 3 البرمجة المرئية 051001214

 100121401متزامن مع  1 1 0 مختبر البرمجة المرئية 051001215

 110101152 1 3 3 نظرية حسابات 051001240

 001418141 1 3 3 شبكات الحاسوب 051001320

 100121401 0 3 3 برمجة الوسائط المتعددة 051001330

 110101241و  010110001 1 3 3  الطرق العددية 110101408

 01  1001250 1 3 3 خوارزميات 051001351

 100224001او 100121201 1 3 3 برمجة تطبيقات االنترنت 051001370

10 1 1 0 مختبر برمجة تطبيقات االنترنت 051001371 من معمتزا  1001370   

 100132001 1 3 3 الشبكات الالسلكية 051001421

 100132001 1 3 3 أمن الشبكات 051001422

 001418141 1 3 3 نظم التشغيل 051001431

 01  1001250 1 3 3 ذكاء اصطناعي 051001460

 ساعة 60دراسة  إنهاء 1 - 1 التدريب الميداني 151001480

 ساعة 60انهاء دراسة  1  1 0 0مشروع تخرج  151001490

 151001490 4  - 1 1 مشروع تخرج  151001491

011343610  111003260 1 3 3 ادارة مشاريع برمجية 

 110408213أو  01  1001250 1 1 3 مقدمة في نظم قواعد البيانات 111002240

011114010  100224001متزامن مع  1 1 0 مختبر مقدمة في نظم قواعد البيانات 

114210110  010111141 1 3 3 تحليل وتصميم النظم 
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 :من المواد التاليةمعتمدة  ساعة ةعشر  اثنتا ( 12)خصص لها يو اختيارية متطلبات -ب
 

  رقم المادة
 اسم المساق

 الساعات
 المعتمدة

 الساعات
 االسبوعية

 
 المتطلب السابق

  عملي نظري   
011034010  110101408 1 3 3 بحوث عمليات  

103210110  151001351 1 3 3 المعلوماتية الحيوية 

011032310  150110111 1 3 3 أساليب المحاكاة 

10  151001212 1 3 3 االبصار الحاسوبي 1001375

011040610  151001370 1 3 3 تصميم لغات البرمجه 

011043110  151001240و أ  151001250 1 3 3 بناء المترجمات 

011042410  151001250 1 3 3 الرسم بالحاسوب 

011040110  ساعة 60انهاء دراسة  1 3 3 موضوعات خاصة في علم الحاسوب   

011131010  111001351 1 3 3 التنقيب عن البيانات 

1 01134321  111001212 0 3 3 تصمي  وتافيذ واجهة المستخد  

 111002240 1 3 3 اظ  تكاولوجيا المعلومات 111002377

 111002240 1 3 3   المعلوماتإدارة اظ 111002374

134001011 011031110 1 3 3 بروتوكوبت اإلاترات   

 
 .( ثالث ساعات معتمدة3) :رابعًا : مواد حرة

 يختارها الطال  من المواد الت  تطرحها كليات الجامعة.   
 
 

 التدريبًا : خامس
تكددون مدددة التدددري   .الطالدد  لتدددري  ميددداا متطلبددات الحصددول علددى درجددة البكددالوريوس  دد  علدد  الحاسددو  تتضددمن اكمددال 

( ساعة عمل أسبوعيًا، شريطة موا قة القس  ، وان يدت   د  احددى 41الميداا  ثمااية اسابيع متصلة داخل ابردن أو خارجه وبواقع )
يسدم  للطلبدة . س عتماد مكان التدري  يتطل  موا قة القا إنولذا   المؤسسات  المتخصصة بذلك سواء    القطاع العا  او الخاص

( سداعة معتمددة باجداح، وب تحسد  السداعات ابسدتدراكية 60بالتسجيل    مادة التددري  الميدداا  بعدد اتمدا  دراسدة مدا ب يقدل عدن )
يجددوز للطالدد  ان  ب يقدو  الطالدد  بتسدجيل التدددري  الميدداا  بواقددع صددفر سداعة معتمدددة أل دراس اسددتمرارية التسدجيل. لهدذه الغايددة.
التدددري  الميددداا  ودراسددة المددواد الاظريددة خددالل أ  مددن الفصددلين الدراسدديين ابول والثدداا  إب  دد  حددابت خاصددة يقررهددا يجمددع بددين 

( سداعات معتمددة إذا كدان ذلدك يدؤد  إلدى تخرجده، و ب يسدم  للطالد   د  الفصدل الصديف  اب 3مجلس الكلية، وبمدا ب يزيدد عدن )
  ة التدري  الميداا  بشهادة دولية.مادب تعادل . بتسجيل التدري  الميداا   قط
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 المواد التي يطرحها قسم علم الحاسوب وتطبيقاته
رمز المساق 

 ورقمه
 

 اسم المساق
 الساعات
 المعتمدة

 الساعات
 االسبوعية

 
 المتطلب السابق

  عملي نظري   
  -- 1 3 3 مقدمة في البرمجة 151001100

 100110001متزامن مع  2 0 1 مختبر مقدمة في البرمجة 151001101

  111001101 1 3 3 (0البرمجة الكينونية )  151001110

 01 1001110متزامن مع 3 1 0 (0مختبر البرمجة الكينونية ) 151001111

011110 1 3 3 تراكيب البيانات   151001250 11 00  

 01 1001110 1 3 3 (1) البرمجة الكينونية 151001212

 100121201متزامن مع  3 1 0 (1برمجة الكينونية )مختبر ال 151001213

 100111001 1 3 3 البرمجة المرئية 151001214

 100121401متزامن مع  1 1 0 مختبر البرمجة المرئية  151001215

 110101152 1 3 3 نظرية حسابات  151001240

 100121401 1 3 3 برمجة الوسائط المتعددة 151001330

 01  1001250 1 3 3 مياتخوارز 151001351

 010111141او 100121201 1 3 3 برمجة تطبيقات االنترنت 151001370

 051001370 1 1 0 مختبر برمجة تطبيقات االنترنت 151001371

 050  001250 1 3 3 ذكاء اصطناعي 151001460

 001418141 1 3 3 شبكات الحاسوب 151001320

15 2101103  001351050 1 3 3 المعلوماتية الحيوية 

15 2301103  150110111 1 3 3 أساليب المحاكاة 

15 0011034  110101408 1 3 3 بحوث عمليات  

 ساعة 80انهاء دراسة  1  1 0 1مشروع تخرج  151001490

 151001490 4  0 1 1 مشروع تخرج  151001491

141814100 1 3 3 نظم التشغيل 151001431  

 001320050 1 3 3 ية الشبكات الالسلك 151001421

 001320050 1 3 3 أمن الشبكات 151001422

 ساعة 80انهاء دراسة  - - 1 التدريب الميداني 151001480

 001240050و أ 050  001250 1 3 3 بناء المترجمات 150110431

15 0601104  001370050   3 3 تصميم لغات البرمجه 

15 1011040  ساعة 80انهاء دراسة  1 3 3 موضوعات خاصة في علم الحاسوب   

15 2401104  100125001 1 3 3 الرسم بالحاسوب 

 100121201 1 3 3 االبصار الحاسوبي 151001375

 110101152 1 3 3 التصميم المنطقي الرقمي 151001123
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Course Description for 2015 
 

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

111001100 Introduction to Programming 

 )مقدمة في البرمجة(

3 3 0 - 

 

Course Description   

Introduce to the student the programming concepts using the C++ language. The course covers the 

fundamental concepts for analyzing problem statements, designing computer solutions, as well as 

an introduction into the syntax and semantics of the C++ language. It also focuses on  Data types, 

variables, constant, Operators and expressions, Control flows, Functions, Arrays, and classes. 

الخوارزميات وتصميم الخوارزمية وعبارات االختيار والتكرار، الدوال وأصناف الخزن والمؤشرات يغطي هذا المساق 

والمصفوفات والبحث والترتيب في المصفوفات والتحكم بالرموز والنصوص والبرمجة الهيكلية ومقدمة إلى البرمجة الكائنية 

 .المنحى

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

111001101 Introduction to  

Programming Lab 

 )مختبر مقدمة في البرمجة(

1 0 2 With  

111001100 

 

Course Description   

The course provides students with basic understanding of C++ programming language. It shows 

students the ideal way to create programs by c++ language. It introduces the history of computer 

programming languages, and in more details covers the C++ programming languages by study the 

syntaxes and rules of C++ languages. 

ذلك من خالل كتابة البرامج وحل الوظائف لمعرفة داخل المختبر و ++Cالتطبيق العملي للغة البرمجة يغطي هذا المساق 

 .  ++Cالتفاصيل والقواعد الصحيحة لكتابة الجمل في 

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

111001110 Object Oriented 1 

(0)البرمجة الكينونية   

3 3 0 
111001101 

 

Course Description   

 This course provides students with a comprehensive study of the Java Programming Language. The 

course stresses the object paradigm including classes, inheritance, virtual functions, and templates 

in the development of Java programs. Lab exercises reinforce the lectures.  

، األصناف، الكائنات، الرسائل، الوراثة،  جافاالمفاهيم األساسية للغات البرمجة الموجهة عن طريق لغة طي هذا المساق يغ

 التحميل الزائد، الدوال الوهمية، تعدد األشكال، والقوالب باإلضافة الى قراءة وكتابة الملفات.

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

111001111 
Object Oriented 1 lab 

(0)مختبر برمجة كينونية   

1 0 3 With  

111001110 

 

Course Description   

The objectives of the course are to have students identify and practice the object-oriented 

programming concepts and techniques, practice the use of Java classes and class libraries, modify 

existing Java classes, develop Java classes for simple applications, and practice the concepts of 

Object-Oriented Analysis and Design (OOA/OOD) and design patterns and frameworks by 

developing a Java based project. 
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( و classesهذا المساق هو تعريف الطلبة بالمفاهيم الرئيسية للبرمجة الكينونية والتي تتمثل في استخدام الفئات ) الهدف من

وتدريبهم على استخدام هذه المفاهيم بشكل عملي وتطبيقها في برامج ومشاريع صغيرة. كما يهدف هذا   (objectsالكائنات )

 باالستناد إلى مفاهيم البرمجة الكينونية.  (OOA/OOD)م األنظمة المساق إلى تدريب الطالب على تحليل وتصمي

 

 

 Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

111001212 Object Oriented 2 

(1)البرمجة الكينونية   

3 3 0 
111001110 

 

Course Description   

This course teaches the fundamental ideas behind the object-oriented approach to programming; 

through the widely-used Java programming language. Concentrating on aspects of Java that best 

demonstrate object-oriented principles and good practice, students will gain a solid basis for further 

study of the Java language, and of object-oriented software development.  

( و classesالهدف من هذا المساق هو تعريف الطلبة بالمفاهيم الرئيسية للبرمجة الكينونية والتي تتمثل في استخدام الفئات )

وذلك من خالل تدريسهم لغة الجافا والتي تعتبر من أهم اللغات التي تحقق صفات البرمجة الكينونية وتطبق   (objectsالكائنات )

مساق ببناء قاعدة برمجية قوية لدى طالب التخصص وذلك ليكونوا قادرين على تطوير مهاراتهم جميع شروطها. يقوم هذا ال

 البرمجية بصورة موسعة وشاملة وبلغات برمجية أخرى.  

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001213 Object Oriented 2 Lab 

(1)مختبر البرمجة الكينونية   

1 0 3 With 

10 1001212 

 

Course Description   

This course presents a conceptual and practical introduction to imperative and object oriented 

programming, exemplified by Java. As well as providing a grounding in the use of Java, the course 

will cover general principles of programming in imperative and object oriented frameworks. The 

course should enable you to develop programs that support experimentation, simulation and 

exploration in other parts of the Informatics curriculum (e.g. the capacity to implement, test and 

observe a particular algorithm).  

الهدف من هذا المساق هو إتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق المفاهيم الرئيسية للبرمجة الكينونية والتي تتمثل في استخدام الفئات 

(classes( و الكائنات )objectsوالتي يتم إعطاءها في مساق البرمجة الكينونية )لمفاهيم بشكل , وتدريبهم على استخدام هذه ا 1

 عملي وتطبيقها في برامج أو مشاريع كبيرة ومتطورة والتي تهدف إلى تصميم وتحليل ونمذجة أو محاكاة األنظمة المحوسبة.

 

 Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001214 Visual Programming 

 )البرمجة المرئية(

3 3 0 
10 1001110 

 

Course Description   

Introduction to the principles of programming for Windows in Visual Basic.  Event driven 

programming. Control structures. Data types and structures.  Properties, events, and methods of 

forms controlling. Modular programming. 

، بيئات التطوير النوافذ ، هيكلية النوافذ باألحداثهيم األساسية والطرق األساسية للبرمجة الكائنية وبرمجة المفاتتناول هذه المادة  

 .ية وعملهامواجهة التطبيق الرسوتصميم المسيرة بالحدث، البرمجة المتكاملة، البرمجة الرسائلية، 
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Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001215 Visual Programming Lab 

 )مختبر البرمجة المرئية(

1 0 2 With 

10 1001214 

 

Course Description   

Visual programming environment, Hands on practicing using one of the visual programming 

languages such as VB.Net. Developing programs using object oriented programming, Building user 

interface forms, connecting to Database. 

 VB.NETمثل  التطبيق المستخدم للغة البرمجة المرئية  لق طريقة التعامل مع بيئة البرمجة المرئة من خالايغطي هذا المس

 د البيانات.والتعامل البرمجة الكينونية وواجهة المستخدم من خالل النماذج وتعلّم طرق االتصال مع قواع

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001370 Programming of internet 

applications 

 )برمجة تطبيقات االنترنت(

3 3 0 
10 او 1001212

10 1002240 

 

Course Description   

Quick review of the Internet and Internet programming concepts, Web Servers and Web 

Application Servers, Design Methodologies with concentration on Object- Oriented concepts, 

Client-Side Programming, Server-Side Programming, Active Server Pages, Database Connectivity 

to web applications, Adding Dynamic content to web applications, Programming Common 

Gateway Interfaces, Programming the User Interface for the web applications. 

 الموضوعات .اباترات تطبيقات لتطوير الالزمة والفاية التقاية والجواا  األساسية بالمبادئ الطلبة تزويد إلى المساق هذا يهدف
 التصمي  طرق تطبيقاتها، وخاد  اإلاترات شبكة خاد  وبرمجتها، اإلاترات ألسس سريعة مراجعة :تشمل المساق يعرضها الت 

 الخاد ، جاا  تطبيقات برمجة  العميل، جاا  تطبيقات برمجة الكياوا ، التصمي  مبادئ على زالتركي مع اباترات لتطبيقات
 واجهات برمجة اإلاترات، شبكة لتطبيقات المرن المحتوى إضا ة البيااات، قواعد مع التطبيقات ربط الاشطة، الخاد  صفحات
 . اباترات لتطبيقات المستخد 

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001371 Programming of internet 

applications lab 

ت()مختبر برمجة تطبيقات االنترن  

1 0 2 

with 10 1001370 

 

Course Description   

Design static web pages using HTML, Designing and developing dynamic pages using one of the 

modern technologies and frameworks such as ASP.net, Accessing databases using ADO.net. This 

course should include a design of web application. 

 بالاظ  الطلبة  ه  تطوير.وتقييمها الوي  وصفحات اإلاترات مواقع لتصمي  األساسية بالمبادئ الطلبة تزويد إلى المساق هذا يهدف
الطال  باهاية هذا المساق   .البيااات مع التعامل    والعميل الخاد  من كل دور على التركيز مع المعلومات شبكةب المرتبطة

 سيكون قادر على تصمي  مواقع مرتبطة بقواعد بيااات.
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Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001375 Computer Vision 

 االبصار الحاسوبي

3 3 0 
10 1001212 

 

Course Description   

Introduction to the basic concepts in computer vision. First, an introduction to low-level image 

analysis methods, including image formation, edge detection, feature detection, and image 

segmentation. Image transformations (e.g., warping, morphing, and mosaics) for image synthesis. 

Methods for reconstructing three-dimensional scene information using techniques such as depth 

from stereo, structure from motion, and shape from shading. Motion and video analysis. Three-

dimensional object recognition. 

 

رؤيا الحاسو  ويشمل هذا المساق الموضوعات التالية: الترقي  والترميز     األساسيةتزويد الطلبة بالمفاهي   إلىيهدف هذا المساق 
عادة  للصور، تمثيل الصور الرقمية    المجالين الفضائ  والتردد ، ترقي  الصور، تحسين الصور، تقاين اإلشارات ذات البعدين  وا 

 بااء الصور، مواضيع متقدمة    تفسير وتحليل وتصايف الصور الرقمية، تطبيقات عملية.
 

 

Course Description  

Language theory includes: regular expressions, regular languages, finite automata (deterministic 

and non-deterministic), Context-Free Languages, Pushdown automata, and language grammars, 

simple introduction to Turing machines. 

عالقة الفعالياات االحتسااب الرياضاي األساساي للحواسايب الرقمياة،  نظريات، تقنييات، ميكانيكيات وأدوات ذاتتتناول هذه المادة  

 تورنج. واآلالتاللغات اإلعتيادية، اللغات الحرة البيئة، األتوماتا، اآلالت المحددة الحالة 

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

111001250   
Data structures 

بيانات(الكيب ا)تر  

3 3 0 01110 1000 

 

 

Course Description  

Present fundamental techniques in the design and analysis of data structures using Java 

Programming Language. Fundamental data structures include: lists, stacks, queues, trees, priority 

queues, hashing, graphs, and search trees. Introduces algorithm design and analysis techniques such 

as recursion and formal methods for analyzing the time and space requirements of programs. 

و مصدفو ات ورسدومات   queue ,stacksتتاداول هدذه المدادة المبدادئ األساسدية لتمثيدل البياادات شداملة األادواع األساسدية للبياادات، 
 القوائ  المتصلة المستمرة و القوائ  المربوطة و األشجار واألشجار الثاائية و طرق الترتي  والبحث واستعادة المعلومات.

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001240 Theory of Computation 

(نظرية الحسابات)  

3 3 0 110101152 
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Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

111001123 Digital logic design 

 )التصميم المنطقي الرقمي(

3 3 0 001010011 

 

Course Description  

A modern introduction to logic design and the basic building blocks used in digital systems, 

methods for designing digital circuits, implementation of systems computer systems, control 

systems and other applications which demand digital hardware. Topics include: Numbering 

systems, conversion methods, binary and complement arithmetic, Boolean algebra, circuit 

minimization techniques, Combinational circuits: Adders, Decoders, Encoders, Code Converters, 

Sequential Circuits: flip-flops, counters, registers, synchronous sequential circuits. 

نين الجباار علااى أنظمااة التاارقيم، البوابااات المنطقيااة والجباار البااوولي، تصاافير الاادوال باسااتخدام قااوا ه المااادةيتعاارف الطااالب فااي هااذ

ويشمل الفصل على التصميم. ودراساة تراكياب مختلفاة والادوائر المنطقياة التتابعياة والعادادات باإلضاافة إلاى   kالبوولي وخارطة 

  .المسجالت
 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001330 
Multimedia Programming 

 )برمجة الوسائط المتعددة(

3 3 0 10 1001214 

 

Course Description  

Various elements of multimedia developmental environment: hardware and software such as: text, 

sound, images, animation, video, multimedia authoring techniques, multimedia approaches on Web 

including digitizing of audio and video multiple types of audio, images, video and animation, 

broadcasting techniques. Planning and producing multimedia projects, testing and deliver, 

compression algorithms and digital audio conversion. 

يفاات وتطبيقاات، أجهازة إدخاالاإخراج المعطياات المرئياة والصاوتية، تقنياة تعددياة األوسااط، تعرتتناول هذه المادة  التعرف على 

خزن المعلومات المتعددة األوساط، أنظمة التشاغيل، الادعم للتطبيقاات المتعاددة األوسااط، تعددياة األوسااط علاى اإلنترنات، واجهاة 

 التطبيق الرسومية وللمكتبات باإلضافة إلى مواضيع متقدمة.

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001351 Algorithms 

 )خوارزميات(

3 3 0 
10 1001250 

 

Course Description: 

The design and analysis of computer algorithms, growth of functions, recurrences, sorting, divide-

and-conquer, binary search tree, red black tree , dynamic programming, greedy algorithms, graph 

searching and graph algorithms, flow networks, bipartite matching, NP-completeness. 

طااع ثاام عااالج، خوارزميااات الترتيااب، وتصااميم الخوارزميااة ، إسااتراتيجية قتتناااول هااذه المااادة تعريااف الخوارزميااة، طاارق تحلياال 

المساااائل ،  وكيفياااة اساااتخدامها فاااي حااال بعااا  Greedy وارزمياااةمج، طااارق البحاااث المختلفاااة، خالترتياااب الساااريع، ترتياااب الاااد

 .Npcompletenesأقصر طريق، والتعريف بمفهوم  وإيجادللبحث فيه  المختلفةوالطرق  graphخوارزميات 
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Course Description  

Rapidly-developing fields of artificial intelligence (AI): general knowledge representation 

techniques and problem solving strategies, classical and heuristic search techniques, rule-based 

systems, production system, stochastic system, prepositional and first order logic, fact 

representation in logic and logic programming (Prolog). Natural language processing, machine 

learning, expert systems, reasoning, neural network. 

 البحاث،غطي طرق تمثيل المعرفة وحل المشااكل. تتطارق الماادة للمواضايع التالياة  طارق ي االصطناعي،مقدمة عن حقول الذكاء 

األنظمااة القواعديااة، المنطااق ، تمثياال الحقااائق بااالمنطق البرمجااة بااالمنطق. مناقشااة بعاا  التطبيقااات المهمااة فااي حقااول الااذكاء 

 .االستنتاج و الشبكات النيرونيةاالصطناعي مثل معالجة اللغات الطبيعية، التعلم اآللي، األنظمة الخبيرة، 

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

001418141 Computer Organization 

تنظيم الحاسوب(تصميم و)  

3 3 0 111001250 

 

 

Course Description 

Understand how computer systems get into action, computer components, computer arithmetic’s, 

processor structure and function, instruction sets, internal memory, I/Os and external memory. 

في هذه المادة يتم التعرف على مكونات الحاسوب والربط الداخلي، وحدة المعالجاة المركزياة،  تمثيال االعاداد، العملياات الحساابية 

عالج، طرق العنونة، التركيب الداخلي للمعالج ووظائفه، الذاكرة الداخلية، الذاكرة الخارجية، تنظبم والمنطقية، مجموعات أوامر الم

 عمليات االدخال واالخراج, مبادئ لغات التجميع.  

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

001418343 Computer Architecture 

 )اساسيات معمارية الحاسوب(

3 3 0 001418141 

 

Course Description  

Understand the behavior of computer systems in various applications, computer evaluation and 

performance, computer unit operation, micro-programmed control, reduced instruction set 

computers, instruction-level parallelism and superscalar processors, and parallel processing. 

 & Micro programmedتصميم وحدة السيطرة ،  pipelineوحدة المعالجة المركزية، تصميم يتم التعرف على  المادة هفي هذ

Hardwired  أنواع المعالجات مصنفة حسب مجموعة االوامر ،RISC & CISC  .دعم أنظمة التشغيل ، 

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001320 Computer Networks 

 )شبكات الحاسوب(

3 3 0 141814100  

 

Course Description  

Principles, design, implementation, and performance of computer networks, ,Internet protocols and 

routing, local area networks, wireless communications and networking, performance analysis, 

congestion control, TCP, network address translation, multimedia over IP, switching and routing, 

mobile IP, peer-to-peer networking, network security. 

متعددة الطبقات، أنواع وخصائص الكيبالت  TCP/IPوهيكلية   OSIيكلية الشبكات، البروتوكوالت، هتتناول هذه المادة 

من هذه المادة أن، طرق التحكم بسرعة أرسال البيانات، ِشبكات واسعة النطاق  األخطاءالمستخدمة، طرق تحديد ومعالجة 

WAN Circuit and Packet Swithing  شبكات ،ATM  أختيار المسارات ،Routingلشبكات ، االختناق في ا

Congestion الشبكات محلية النطاق ،LANs ِشبكات ،Ethernet الشبكات المتنقلة ،Wireless LANs. 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001460 Artificial Intelligence 

 )ذكاء اصطناعي(

3 3 0 
10 1001250   
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Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001422 Network Security 

 )أمن الشبكات(

3 3 0 
10 1001320 

 

Course Description  

Theory and practice of computer security, focusing in particular on the security aspects of the web 

and Internet. Cryptographic tools used to provide security, such as shared key encryption (DES, 

3DES, RC-4/5/6, etc.); public key encryption, key exchange, and digital signature (Diffie-

Hellmann, RSA, DSS, etc.). Utilizing these concepts in the internet protocols and applications such 

as SSL/TLS, IPSEC, Kerberos, PGP, S/MIME, SET, and others (including wireless). System 

security issues, such as viruses, intrusion, and firewalls, will also be covered. 

، Encryption متطلبااات األمنيااة وأنااواع الهجااوم، هيكليااة األمنيااة، التشاافيرتتناااول هااذه المااادة نظريااة وتطبيقااات أمنيااة الشاابكات، 

طاارق أختااراق الشاابكات  ، دوال هااا ، التوقيااع الرقمااي، المرشااحات الحزميااة،Authentication الموثوقيااة، ساايطرة الاادخول

Hacking المساتخدمة لحماياة الشابكات وتطبيقاتهاا ، مباادئ األجهازةFirewalls, Intrusion Detection Systems ،  إدارة

 ومراقبة األمنية.

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001431 Operating Systems 

 )نظم التشغيل(

3 3 0 141814100  

 

Course Description  

Concepts and principles of operating systems, structure and services, processor scheduling, thread, 

virtual machine, processing synchronization, deadlocks, concurrent processes, memory 

management, virtual memory, input/output, secondary storage management, and file systems.  

المبادئ األساسية ألنظمة التشغيل وتطورهاا ويشامل دراساة للمكوناات األساساية لنظاام التشاغيل، وحادة المعالجاة  ناول هذه المادةتت

 المركزية، إدارة الذاكرة، الذاكرة االفتراضية، حاالت القفل المغلق، المعالجة المتوازية وحمولة األقراص.

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001421 Wireless networking  

 )الشبكات الالسلكية(

3 3 0 10 1001320 

 

Course Description  

The design and implementation of wireless networks and mobile systems, the science and 

technology behind wireless networks, comprehensive view of the electromagnetic spectrum, mobile 

computing concepts and applications, the concepts of frequency and wavelength, radio propagation 

and attenuation, telecommunications via wireless, technology offerings, frequency allocations, and 

types of wireless technologies and their appropriate application, Wireless LAN technology, TCP/IP 

suite and subnetting, and  IEEE 802.11 wireless LAN standard. 

لكبل مبن  شبامل . عبر شببكات األجهبزة الخلويبةو   الشببكات الالسبلكية في األساسيةتزويد الطلبة بالمفاهيم  إلىيهدف هذا المساق 

النظبا  العبالمي للمواصبالت باسبتخدا   البيانبات تراسل وأساليب مفاهيممغناطيسي و موجات الراديو. يعر  المساق الكهرو الطيف

 اظدا  العمليدات والمسداعدة القاعدد  الاظدا أاظمدة أساسدية:  3لوية مع بعضدها. يتدفلف مدن خوهو معيار بتصال األجهزة ال الجوالة
 .لتطورات    شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع. كما يعرس المساق أخر اواظا  التحويل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9
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Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

011032110  Bioinformatics 
 (المعلوماتية الحيوية (

3 3 0 10 1001351 

 

Course Description  

Sequence comparison algorithms and the software program FASTA as well as related programs , 

Sequence database searching with BLAST, PSI-BLAST, and HMMER , Functional database 

searches with GO and PFAM for gene identification and functional assignment , Biology database 

design using SQL/ my SQL, Programming to solve text processing another bioinformatics task with 

Perl, and learning how to use the bioperl database to search for the available programs. 

هاو تحليال المعلوماات البيولوجياة باساتخدام  .علام األحيااء الحاساوبي فاي األساسايةتزوياد الطلباة بالمفااهيم  إلاىيهدف هاذا المسااق 
يع وتعزياز رالحاساوبّية لتسا والخوارزمّيات لتقنّيات اإلحصائّية. هو العلم الذي يسعى الستخدام وتطوير قواعد البياناتالكمبيوتر وا

ميااات جدياادة وتقنياات إحصااائّية تساااعد فااي تحصاايل المعلوماات ماان مجموعااات ضااخمة ماان تطااوير خوارز . األبحااث البيولوجّيااة
العمل على واحد أو أكثر من حازم البرمجياات المخصصاة للتعامال ماع بيولوجياا الجزيئاات.تعلّم كيفّياة تحليال المعطياات  .البيانات

 .وغيرها (GCG,BLAST,FASTA) البيولوجّية باستخدام هذه البرمجّيات والتي أذكر منها
 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

011032310  Simulation 

 )أساليب المحاكاة(

3 3 0 111001250 

 

Course Description  

System modeling and simulation, Discrete and Continuous Markov Chains, Queuing Theory, 

Discrete Event Simulation, Large Sample Estimation, Output Statistics, Test of Randomness, Monté 

Carlo Simulation, sequence of assignments using some simulation tools such as ARENA.. 

 .يانااتالب وتحليال جماع أسااليب علاى التركياز ماع المعلوماات نظام فاي المحاكااة بأهمياة الطلباة تعرياف إلاى المسااق هاذا يهادف

 عناصار المحاكااة، طارق لمعلوماات،ا نظام فاي المحاكااة اساتخدام المحاكااة، سا أ   :تشامل المسااق يعرضاها التاي الموضاوعات

 .النتائج وتحليل جمع المحاكاة، في اإلحصائية المشاهدات جمع المتقطع، المحاكاة

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

011034010  Operation research 

 )بحوث عمليات(

3 3 0 
110101408 

 

Course description 

The Linear programming models, Simplex & revised simplex algorithms, Duality and sensitivity 

analysis in LP , Transportation and assignment problems, Decision Trees , Integer programming 

models , and the applications of the operations research. 

ومية وتحليال هذه المادة تساعد الطالب في حل مساائل برمجياة خطياة باساتخدام طارق مختلفاة  الطريقاة التبسايطية، الطريقاة الرسا

 ومسائل الشبكات.الطالب تطبيقات البرمجة الخطية مثل مسائل النقل ومسائل التعيين والتحدي  الحساسية. سوف يتعلم

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

011043110  Compilers 

 مترجمات( )بناء

3 3 0 10 و أ  1001250

10 1001240 

 

Course Description 

Compiling topics, lexical analysis, symbol tables, parsing, syntax-directed translation, phases of the 

compiler, functions of the compiler phases, type-checking, run-time organization, intermediate code 

generation, code optimization. 

ساعد الطالب في حل مساائل برمجياة خطياة باساتخدام طارق مختلفاة  الطريقاة التبسايطية، الطريقاة الرساومية وتحليال ت ه المادةهذ

 سوف يتعلم، الطالب تطبيقات البرمجة الخطية مثل مسائل النقل ومسائل التعيين والتحدي ومسائل الشبكات.الحساسية. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

011040610  

Programming languages 

Design 

 ة(ج)تصميم لغات البرم

3 3 0 10 1001370 

 

Course Description  

Fundamental concepts and general principles underlying current programming languages and 

models, control and data abstractions, language processing and static and dynamic binding, 

indeterminacy and delayed evaluation, and languages and models for parallel and distributed 

processing. A variety of computational paradigms such as: functional programming, logic 

programming, object-oriented programming and data flow programming. 

ت التافيذ. يعرس المساق األساسية للغات البرمجة الحديثة من حيث التجريد ووقتزويد الطلبة بالمفاهي   إلىيهدف هذا المساق 
 البرمجة المتزاماة والبرمجة التوزيعية. الفروقات بين أاظمة البرمجة المختلفة سيت  عرضها    هذا المساق أيضا. وأسالي  مفاهي 

 
 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

011042410  Computer Graphics 

 )الرسم بالحاسوب(

3 3 0 10 1001250 

 

Course Description  

Hardware and software principles of interactive raster graphics. Introduction to the basic concepts, 

2-D and 3-D modeling and transformations, viewing transformations, projections, rendering 

techniques, graphical software packages and graphics systems. Students will use a standard 

computer graphics API to reinforce concepts and study fundamental computer graphics algorithms. 

راج مبادئ الرسوم، نظرة عامة على الرساوم، التطبيقاات، أنظماة إظهاار الرساوم، وحادات اإلخاتتناول  هذه  المادة  التعرف على 

البدائية )البيكسل، الخاط، الادائرة والشاكل البيضاوي( خصاائص وحادات اإلخاراج البدائياة، التحويال الهنادي ذو البعادين، العار  

والقطع ذو البعدين، واجهاة المساتخدم الرساومية وطارق اإلدخاال التفااعلي، واإلظهاار والتحويال الهنادي الثالثاي األبعااد وتخازين 

 الرسوم.

 
 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001490 Graduation Project (1)  

 ( 0)مشروع تخرج 

ساعة  18انهاء  0 0 1

 من الدراسة

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001491 Graduation Project (2) 

 ( 2 )مشروع تخرج

2 0 4 111001490 

 

 Course Description  

There are no formal lectures for this course but the student holds discussion at least 3 hours a week 

with the supervisor. The student will be given assigned a practical project where he/she is expected 

to analyses, design and implement it and finally to write a report of very high quality. 

 ببرمجي في أحد مجاالت علم الحاسويقسم الطالب إلى مجموعات ويقوموا بتصميم وتطوير نظام 
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Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

011040110  Special Topics In computer 

science 
 )موضوعات خاصة في علم الحاسوب(

ساعة  18انهاء  0 3 3

 من الدراسة

 

Course Description  

Covers topics of interest in computer science at the senior undergraduate level. Content varies from 

semester to semester. Prerequisites: Consent of instructor. 

 .في مجال علم الحاسوب ةمواضيع الحديثة من الديقوم القسم بطرح واح ه المادة في هذ

 

Number Name Hours Theoretical Practical Prerequisite 

10 1001480 Practical Training 

 )التدريب الميداني(

ساعة  18انهاء  0 0 0

 من الدراسة
 

A student has to finish 8 weeks of traning inside or outside Jordan, he has to work 40 hours a 

week. Before the student starts his training, he has to get a confermation from his departoment. 

Student can’t do his training without finishing an 80 cridet hours. 
 

تكون مدة التدري  الميداا  ثمااية اسابيع متصلة داخل متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس    عل  الحاسو  تتضمن اكمال الطال  لتدري  ميداا . 
( ساعة عمل أسبوعيًا، شريطة موا قة القس  ، وان يت     احدى المؤسسات  المتخصصة بذلك سواء    القطاع العا  او 41ابردن أو خارجه وبواقع )

( ساعة 80يل    مادة التدري  الميداا  بعد اتما  دراسة ما ب يقل عن )الخاص ولذا  فن أعتماد مكان التدري  يتطل  موا قة القس . يسم  للطلبة بالتسج
رارية التسجيل. معتمدة باجاح، وب تحس  الساعات ابستدراكية لهذه الغاية. يقو  الطال  بتسجيل التدري  الميداا  بواقع صفر ساعة معتمدة أل راس استم

المواد الاظرية خالل أ  من الفصلين الدراسيين ابول والثاا  إب    حابت خاصة يقررها مجلس  بيجوز للطال  ان يجمع بين التدري  الميداا  ودراسة
( ساعات معتمدة إذا كان ذلك يؤد  إلى تخرجه، و ب يسم  للطال     الفصل الصيف  اب بتسجيل التدري  الميداا   قط. ب 3الكلية، وبما ب يزيد عن )

 .شهادة دوليةتعادل مادة التدري  الميداا  ب
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  المواد المكافئة 

 اسم المادة المكافئة المكافئة  رقم المادة اسم المادة رقم المادة

 2011خطة  2011خطة 
 مقدمة في البرمجة 111001100 مقدمة في البرمجة 151001100

 مختبر مقدمة في البرمجة 111001101 مختبر مقدمة في البرمجة 151001101

 (0البرمجة الكينونية )  111001110 (0الكينونية )  البرمجة 151001110

 (0مختبر البرمجة الكينونية ) 111001111 (0مختبر البرمجة الكينونية ) 151001111

 تراكيب البيانات   111001250 تراكيب البيانات 151001250

 (1) البرمجة الكينونية 111001212 (1) البرمجة الكينونية 151001212

 (1مختبر البرمجة الكينونية ) 111001213 (1مختبر البرمجة الكينونية ) 151001213

 البرمجة المرئية 111001214 البرمجة المرئية 151001214

 مختبر البرمجة المرئية  111001215 مختبر البرمجة المرئية  151001215

 نظرية حسابات  111001240 نظرية حسابات  151001240

 برمجة الوسائط المتعددة 111001330 سائط المتعددةبرمجة الو 151001330

 خوارزميات 111001351 خوارزميات 151001351

 برمجة تطبيقات االنترنت 111001370 برمجة تطبيقات االنترنت 151001370

 مختبر برمجة تطبيقات االنترنت 111001371 مختبر برمجة تطبيقات االنترنت 151001371

 ذكاء اصطناعي 111001460 يذكاء اصطناع 151001460

 شبكات الحاسوب 111001320 شبكات الحاسوب 151001320

15 2101103 1110 المعلوماتية الحيوية  21103  المعلوماتية الحيوية 

15 2301103 1110 أساليب المحاكاة  23103  أساليب المحاكاة 

15 0011034 1110 بحوث عمليات   01034  بحوث عمليات  

 1مشروع تخرج  111001490 1 مشروع تخرج 151001490

 1 مشروع تخرج  111001491 1 مشروع تخرج  151001491

 نظم التشغيل 111001431 نظم التشغيل 151001431

 الشبكات الالسلكية  111001421 الشبكات الالسلكية  151001421

 أمن الشبكات 111001422 أمن الشبكات 151001422

 التدريب الميداني 111001480 التدريب الميداني 151001480

 بناء المترجمات 111010431 بناء المترجمات 150110431

15 0601104 1110 تصميم لغات البرمجه  06104  تصميم لغات البرمجه 

15 1011040 1110 موضوعات خاصة في علم الحاسوب    11040  موضوعات خاصة في علم الحاسوب   

15 2401104 1110 الرسم بالحاسوب  24104  بالحاسوبالرسم  

 االبصار الحاسوبي 111001375 االبصار الحاسوبي 151001375

 التصميم المنطقي الرقمي 111001123 التصميم المنطقي الرقمي 151001123

 مقدمة في نظم قواعد البيانات 111002240 مقدمة في نظم قواعد البيانات 111002240

011114001 01 مختبر مقدمة في نظم قواعد البيانات  1111400  مختبر مقدمة في نظم قواعد البيانات 

011142110  تحليل وتصميم النظم 010111421 تحليل وتصميم النظم 

011131010  التنقيب عن البيانات 010111310 التنقيب عن البيانات 
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 اسم المادة المكافئة المكافئة  رقم المادة اسم المادة رقم المادة

 2011خطة  2011خطة 

 اظ  تكاولوجيا المعلومات 111002377 اظ  تكاولوجيا المعلومات 111002377

 إدارة اظ  المعلومات 111002374 وماتإدارة اظ  المعل 111002374

 برمجياتالهادسة أساسيات  111003260 برمجياتالهادسة أساسيات  151003260
 ادارة مشاريع برمجية 010113436 ادارة مشاريع برمجية 010113436

 تصمي  وتافيذ واجهة المستخد  110113432 تصمي  وتافيذ واجهة المستخد  110113432

 
 

 

 
 


