
 
 جامعة فيالدلفيا                                               آلية تكنولوجيا المعلومات

 اخلطة االسترشادية لقسم هندسة الربجميات
) 2003-2004( 

 الفصل الثاين األولالفصل 
رقم السنة

 املساق
املتطلب  اسم املساق

 السابق
نوع 

 املتطلب
رقم 
 املساق

املتطلب  اسم املساق
 ابقالس

نوع 
 املتطلب

 جامعة 120101 2مهارات اللغة اإلجنليزية  120102 جامعة ---- 1مهارات اللغة العربية  110101
 جامعة 710101 2مهارات حاسوب  710102 جامعة ---- 1 اإلجنليزيةمهارات اللغة  120101
 كلية 710101 اتأساسيات تكنولوجيا املعلوم 760161 جامعة ---- 1مهارات حاسوب  710101
 مساندة 210101 رياضيات احلوسبة 210103 كلية ---- 1رياضيات  210101
 قسم 711111 املفاهيم الشيئية 721112 كلية ---- أساسيات الربجمة 711111
 قسم 711111 مقدمة يف هندسة الربجميات 721281 مساندة ---- اهلياكل املتقطعة 210104
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  ساعة18عدد الساعات الكلية                             ساعة18                       عدد الساعات الكلية    
مبادئ اإلحصاء و  210231

 االحتماالت
 جامعة ---- ) 1(فكر وحضارة إنسانية  111133 كلية ----

 كلية 760161  الوسائط املتعددةنظم 711271 مساندة 710101  املعلوماتممقدمة يف نظ 731151
 قسم 721283 1تصميم الربجميات  721284 قسم  721281 متطلبات الربجميات 721283

 أساسيات قواعد البيانات 760261
(721211 

) + أو متزامن
210104 

 قسم
 قسم 721283 مسار ونوعية الربجميات 721285

 711231  التشغيلنظممبادئ  711232 قسم 721112 تراكيب البيانات الشيئية 721211
+ 721211  

 

 210103 هيكلية ومعمارية احلاسوب 711231
+760161  

 +210103 تصميم وحتليل اخلوارزميات 750322 قسم
721211 
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 قسم 711232 الربجمة املتزامنة واملوزعة 711343 جامعة ---- العلوم العسكرية 111100

711282 
مسائل مهنية يف احلوسبة 
 وتكنولوجيا املعلومات

721281 
 أو

731151 
 721385 حتقيق وتدقيق الربجميات  721386 كلية

 قسم

أساسيات شبكات احلاسوب  721341
  + 721384 التدريب العملي 721398 قسم 721211 واالتصاالت

 موافقة القسم
 قسم

 + 210104 مفاهيم لغات الربجمة 750321 قسم 721284 2تصميم الربجميات  721384
721211 

 قسم

 +721284  بناء وتطوير الربجميات 721385
+ 210231 النمذجة واحملاكاة 750472 قسم 760261 

721211 
 قسم

+ 210104أساسيات الذكاء االصطناعي 750351
     قسم 750322
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  721112 مفاهيم وبرجمة: الويب 711272

 731211 أو
 --- ---- مساق حر -- كلية

هندسة برجميات الوسائط  721471
 املتعددة

721384 + 
711271 + 
711272 

 قسم
-- 

 صص اختياريخت
----  

املنهجيات الشكلية يف  721487
 هندسة الربجميات

210104+
721386 

 721398 مشروع التخرج 721499 قسم
  موافقة القسم+

  ---- متطلب جامعة --- قسم 721386  الربجمياتإدارة 721488
     قسم ------- ) 1 (ختصص اختياري ----

)4( 

  ساعة12عدد الساعات الكلية                            ساعة15            عدد الساعات الكلية              
 


