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 ) ساعة معتمدة27: (متطلبات الجامعة:       اوال
 ) ساعة معتمدة لالردنيين24:( متطلبات الجامعة االجبارية  .1

 ) ساعة معتمدة لغير  األردنيين21                                     ( 
 الساعات اسم المساق رقم المساق

 المعتمدة
المتطلب 
 السابق

 العالمه

  --- 3 )1(مهارات اللغة العربية  110101
  --- 3     **علوم عسكرية        111100
  --- 3 التربية الوطنية 111101
  --- 3 )1(الفكر والحضارة االنسانية 111133
  --- 3 )1(مهارات اللغة االنكليزية  130101
  130101 3 )2(مهارات اللغة االنكليزية  130102
  --- 3 )      *1(مهارات حاسوب  710101
  710101 3 )      *2(مهارات حاسوب  710102

 ) ساعات معتمدة لالردنيين3:( متطلبات الجامعة اإلختيارية  .2
 ) ساعات معتمدة لغير  األردنيين6                                       ( 

  --- 3 )2(مهارات اللغة العربية  110102
  --- 3 مقدمة في علم االجتماع 111111
  --- 3 مقدمة في علم النفس 111112
  --- 3 المنطقمبادئ  111113
  --- 3 قضايا فكرية معاصرة 111121
  --- 3 )2(الفكر والحضارة االنسانية 111135
  --- 3 تاريخ العلوم 111141
  --- 3 وسائل االتصال والمجتمع 111142
  --- 3 العلم والمجتمع 111153
  --- 3 الثقافه الرياضيه 111195
  --- 3 علوم القرآن 130110
  --- 3 ة اجنبيةلغ 140103
  --- 3 تاريخ الفن العالمي 180473
  --- 3 التغذية 210152
  --- 3 االنسان والبيئة 240151
  --- 3 مقدمة في االدارة 330101
  --- 3 االدارة في االسالم 330102
  --- 3 مبادئ االقتصاد الكلي 340101
  --- 3 اصول االقتصاد االسالمي 340104
  --- 3  االنسانحقوق 420150
  --- 3 اساسيات السيارات 620105

 
 
 

 
 ) ساعة معتمدة21:    (متطلبات الكلية: ثانيا

 الساعات اسم المساق رقم المساق
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 العالمه

  --- 3 1رياضيات  210101
  --- 3 مبادئ االحصاء واالحتماالت 210231
  --- 3   *اساسيات البرمجة          711111
  760161 3 *نظم  الوسائط المتعددة      711271
  أو 721112 3 *مفاهيم وبرمجة      : الويب 711272

731211 
 

مسائل مهنية في الحوسبة و  721282
 تكنولوجيا المعلومات

    أو 721281 3
  731151 

 

  710101 3 اساسيات تكنولوجيا المعلومات 760161
 

 ) ساعات معتمدة9( دة اجبارية مواد مسان: ثالثا
  210101 3 رياضيات الحوسبة 210103
  -- 3 الهياكل المتقطعة 210104
  710101 3 مقدمة في نظم  المعلومات 731151

 
 ) ساعة معتمدة75: (متطلبات التخصص : رابعا

 ) ساعة معتمدة69(مواد التخصص االجبارية  .1
 +210103 3 *اسوب  هيكلية و معمارية الح 711231

760161  
 

 +711231 3 *مبادئ نظم  التشغيل         711232
721211 

 

  711232 3 *البرمجة المتزامنة والموزعة  711343
  711111 3 *المفاهيم الشيئية               721112
  721112 3 *تراكيب البيانات الشيئية       721211
  711111 3 *مقدمة في هندسة البرمجيات  721281
  721281 3 *متطلبات البرمجيات          721283
  721283 3 )       *1(تصميم البرمجيات  721284
  721283 3 مسار ونوعية البرمجيات 721285
اساسيات شبكات الحاسوب  721341

 واالتصاالت
3 721211  

  721284 3 )      *2(تصميم البرمجيات  721384
 +721284 3 *وتطوير البرمجيات     بناء  721385

760261 
 

 
 
 
 

 

 
 

  721385 3 *تحقيق وتدقيق البرمجيات     721386
 +721384 3 التدريب العملي               721398

 موافقة القسم
 

 711271+721384 3 *  هندسة برمجيات الوسائط المتعددة  721471
+711272 

 

   المنهجيات الشكلية في هندسة 721487
 *البرمجيات                   

3 210104+721386  

  721386 3 *ادارة البرمجيات               721488
 +721398 3 مشروع تخرج 721499

 موافقة القسم
 

  721211+210104 3 *مفاهيم لغات البرمجة         750321
  721211+210103 3 تصميم وتحليل الخوارزميات 750322
  750322+210104 3 اسيات الذكاء االصطناعياس 750351
  721211+210231 3 *النمذجة والمحاكاة             750472
 أو(721211  3 *اساسيات قواعد البيانات       760261

 210104  )+ متزامن 
 

 
 ) ساعات معتمدة6: (مواد التخصص االختيارية . 2
  721281+721211 3 واجهات المستخدم الجرافيكية 711471
  760161+721384 3 بناء نظم  التجارة االلكترونية والمالية 721472
تصميم نظم  الزمن الحقيقي والنظم   721473

 الضمنية
3 721384+711343  

  721384+721341 3 تصميم برمجيات االتصاالت 721475
  721384+731151 3 تحليل وتصميم نظم  المعلومات 721476
  721384+750351 3 لنظم  الذكيةتصميم ا 721477
بناء ادوات هندسة البرمجيات المساندة  721478

 بالحاسوب
3 721384  

  721384 3 تقنيات هندرة البرمجيات 721479
 

 
  اجباري للطلبة األردنيين واختياري لغيراألردنيين111100  مساق علوم عسكرية **  
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