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 تكنولوجيا المعلوماتكلية                                     جامعة فيالدلفيا                                    
  

 
 السيبرانيمن المعلومات والفضاء أقسم 

 ية الخطة االسترشاد
 ساعة معتمدة(   132)

(2021-2020 ) 
 

 سنة ال
 الفصل الثاني  الفصل األول 

 نوع المتطلب  المتطلب السابق  اسم المساق  رقم المساق  نوع المتطلب  تطلب السابق مال اسم المساق  رقم المساق 

(1) 

 جامعة  ---- التربية الوطنية  1111010 كلية ---- (1أساسيات البرمجة ) 0750113
 م قس --- أساسيات أمن المعلومات 0790110 كلية ---- مقدمة في نظم وتكنولوجيا المعلومات 7311100

 كلية 7501130 (2أساسيات البرمجة ) 0750114 كلية ---- ة في تكنولوجيا اإلنترنت والويبدممق 0780110

 جامعة  1301010 ( 2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102 مساندة 0750099 رياضيات متقطعة  0750120

 جامعة  0114099 (1مهارات اللغة العربية ) 0114101 جامعة  0130099 ( 1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101

 ساعة  15      عدد الساعات الكلية                          ساعة  15عدد الساعات الكلية                          

(2) 

 مساندة  0721223 تراكيب البيانات 0721224 قسم  0750120 مبادئ التشفير  0790211
 مساندة 0721223 تالبياناقواعد  أساسيات 0731221 كلية 0750114 كينونة برمجة   0721223

 كلية 7212230 البرمجة المرئية  0750215 كلية  0750114 مقدمة في برمجة المواقع االلكترونية  7312130

 2502310 مسانده 0731110 المنطق الرقميتصميم  0750230
 

 مساندة ---- مبادئ اإلحصاء واالحتماالت

 قسم  0721223 برمجة في أمن المعلوماتلغة  0790220 دهمسان 0750114 التحليل العددي  0750272

 كلية 7311100 أخالقيات الحوسبة 7212400 عة جام ---- ( 1اختياري جامعة ) ----

 ساعة  18         عدد الساعات الكلية                       ساعة  18عدد الساعات الكلية                          

(3) 

 قسم  0731340 بروتوكوالت أمن المعلومات 0790324 مساندة 7212240 ب أساسيات شبكات الحاسو  0731340

 قسم  0731340 نظام التشغيل لينكس 0790323 مساندة 0731221 إدارة وأمن قواعد البيانات 0790312
 قسم  0731340 شبكات الحاسوب الالسلكية 0790322 مسانده 7212240 الخوارزميات 0750323

 قسم  0790321 التحقيقات و تحليل االدلة الجنائية الرقمية  0790325 مساندة 7212240 تحليل وتصميم النظم 0731321

 قسم  ---- (1اختياري تخصص) ---- قسم  0790220 الشبكات والجرائم االلكترونية 0790321

 قسم  ساعة  90 التدريب العملي 0790330 جامعة  ---- ( 2اختياري جامعة ) ----

 ساعة  18          عدد الساعات الكلية                          ساعة  18عدد الساعات الكلية                           

(4) 

 جامعة  ---- ( 4إختياري جامعة ) ---- قسم  0790323 نظم تشغيل الشبكات  0790420

 0111100 جامعة  ---- ( 3إختياري جامعة ) ----
ي جامعة لغير  أو إختيار  علوم عسكرية

 اإلردنيين 
 جامعة  ----

 قسم  -------- (3اختياري تخصص) ------- قسم  0790324 مراقبة الشبكات و توثيقها  0790421

 قسم  0790422 إدارة مخاطر أمن المعلومات 0790423  0790324 أمن الشبكات 0790422

 قسم  ساعة  90 (1)مشروع بحث 0790440 

 0790440 (2)مشروع بحث  0790441
 قسم 

 
 

  قسم  ---- (2اختياري تخصص) ----
 ساعة  14عدد الساعات الكلية                            ساعة 16عدد الساعات الكلية                          

 


