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  يـانــل الثـــالفص  ل األولــــالفص

  سنةال

  مادة الاسم  رقم المساق
المتطلب 

  السابق

نوع 

  المتطلب

رقم 

  المساق
  المتطلب السابق  مادةاسم ال

نوع 

  المتطلب

  كلية 130101  )2(ليزية كمهارات اللغة اإلن 130102  جامعة  ----  )1(مهارات اللغة العربية   110101
 امعةج ----  التربية الوطنية 111101  جامعة  ----  )1(ليزية كمهارات اللغة اإلن 130101

 جامعة ----  جامعة اختياري ---- جامعة ----  جامعة اختياري ----

  كلية 750112  المفاهيم الشيئية 721120  كلية  ----  أساسيات البرمجة 750112

 731150  مساندة ---- (1)رياضيات  210101
مقدمة في نظم و تكنولوجيا 

  المعلومات
 كلية 750112

 جامعة ----  جامعة اختياري ---- مساندة  ----  الهياكل المتقطعة 210104

)1(  

   ساعة18عدد الساعات الكلية                             ساعة18عدد الساعات الكلية                          
  كلية 721120  برمجة النوافذ 761211 كلية 731150  أخالقيات  الحوسبة 721240

731270 
مقدمة في برمجة المواقع 

  رونيةااللكت
 جامعة ----  جامعة اختياري ---- كلية 750112

 قسم 721221  أساسيات قواعد البيانات 760261 مساندة ----  واالحتماالت مبادئ اإلحصاء 210231

  تراكيب البيانات الشيئية 721221
721120

 +
210104 

 قسم 731150  معمارية الحاسوب 750232 قسم

 قسم 721210  متطلبات البرمجيات 721230 قسم 731150 مقدمة في هندسة البرمجيات 721210

 قسم 721210  نمذجة البرمجيات 721222  كلية  ----- نظم الوسائط المتعددة 761272

)2(  

   ساعة18عدد الساعات الكلية                             ساعة18عدد الساعات الكلية                          

 قسم 750232  مبادئ نظم التشغيل 750333
761340  
 

 قسم 721221  شبكات الحاسوبأساسيات

 721324 قسم 721221  الذكاء االصطناعيأساسيات  750351
برمجة المفاهيم الشيئية 

  المتقدمة
 قسم  721321

  تصميم البرمجيات 721322 قسم 721221  تصميم وتحليل الخوارزميات 750322
721230 + 
721320 

 قسم

 721323 قسم 721222  البرمجياتنتاج إ 721330
تصميم واجهات المستخدم 

  الجرافيكية
721320 + 
761211 

 قسم

 قسم  721330 دارة  مشاريع البرمجياتإ 721331 قسم 721222  معمارية البرمجيات 721320

  قسم 721221 البرمجة المتزامنة و الموزعة 721321

)3(  

   ساعة15عدد الساعات الكلية                             ساعة18            عدد الساعات الكلية              
 جامعة ---- علوم عسكرية  111100 قسم  721322  بناء البرمجيات وتطويرها 721420

  مشروع تخرج 721441 قسم 721322  اختبار البرمجيات 721430
721440 + 
721420 

 قسم

 قسم  721420  الهندسة العكسية للبرمجيات 721421 جامعة ----  جامعة اختياري ----

 التدريب العملي 721440
موافقة 
  القسم

 قسم ---- )2(تخصص اختياري  --- قسم

)4(  

     قسم ---- )1(تخصص اختياري  ----

   ساعة12عدد الساعات الكلية                             ساعة15عدد الساعات الكلية                          

 22/9/2008:التاريخ

 


