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البيانات والذكاء علم /علم البيانات والذكاء االصطناعي قسم 
  االصطناعي
 يةالخطة االسترشاد

 ساعة معتمدة( 132)
(2022-2023) 

 

 سنةال
 لثانيالفصل ا الفصل األول

 نوع المتطلب المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق نوع المتطلب المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق

(1) 

اللغة االتصال والتواصل ) مهارات 0116103
 (1العربية 

 جامعة ---- التربية الوطنية 0116101 جامعة 0114099

غة اللاالتصال والتواصل )هارات م 0116107
 (1ليزية اإلنج

 جامعة ---- (2) ختياري جامعةا --- جامعة 0130099

 مساندة 0750099 رياضيات متقطعة 0750120 جامعة ---- (1ختياري جامعة)ا ---
 كلية 7501130 (2أساسيات البرمجة ) 0750114 كلية ---- (1أساسيات البرمجة ) 0750113

 ---- (1)تفاضل وتكامل 2501010
 مساندة

اللغة االتصال والتواصل )ارات هم 0116108
 (2اإلنجليزية 

 جامعة 0116107

 قسم 7311100 علم البياناتاساسيات  0741141
 كلية ---- قدمة في نظم وتكنولوجيا المعلوماتم 7501100

 ساعة 18                 عدد الساعات الكلية             ساعة 18عدد الساعات الكلية                           

(2) 

 مساندة  0721223 تراكيب البيانات 0721224 كلية 0750114 والكتابة الفنية أخالقيات الحوسبة 7212500
 قسم 0721223 برمجة علوم البيانات والذكاء االصطناعي 0741273 كلية 0750114 كينونةبرمجة  0721223
 مساندة 0721223 ساسيات قواعد البياناتأ 0750260 كلية  0750114 ترونيةقدمة في برمجة المواقع االلكم 7212130

 كلية 7212230 البرمجة المرئية 0750215 مساندة 0250101 (1جبر خطي )           0250241

 قسم 0250231 االدوات االحصائية لعلم البيانات 7412430 قسم 0741141 هندسة البيانات وتحليالتها ياتسااس 0741242

0250231 

 
 جامعة ---- (3جامعة ) اختياري  ---- مساندة ---- مبادئ اإلحصاء واالحتماالت

 ساعة 18       عدد الساعات الكلية                       ساعة 18عدد الساعات الكلية                          

(3) 

 0741351 قسم ساعة 90 التدريب العملي * 7413910
بيانات والذكاء ة لعلم النظم الحوسب

 االصطناعي
 قسم 0750335

 قسم 0750260 تنقيب البيانات  0741354
 قسم 0721224 نمذجة البيانات ومحاكاتها 0741345

 قسم 7412730 التعلم االلي 0741372
 قسم 7413710 تمييز االنماط 0741376 قسم 0741273 اساسيات الذكاء االصطناعي 7413710

 0741372 التعلم العميق 0741375 مساندة 0721224 تشغيلنظم ال 0750335
 قسم
 

 ليةك 0721213 تكنولوجيا الحوسبة النقالة 0750345
 مساندة 7212240 الخوارزميات 0750323

 جامعة --- القيادة والمسؤولية المجتمعية 0116102
 ساعة 16          اعات الكلية                       عدد الس  ساعة 18عدد الساعات الكلية                           

(4) 

 7504970 2مشروع بحث  0741493 قسم 0741375 البيانات الضخمة 7414520
 قسم

 

 0111100 قسم 0741273 البيانات المرئية 0741444
أو إختياري جامعة لغير  علوم عسكرية

 اإلردنيين
 جامعة ----

 قسم -------- (2إختياري تخصص) ------- قسم 0741375 يعيةلغات الطبمعالجة ال 0741474

  جامعة --- الريادة واالبتكار 0116110 قسم ساعة 90 1مشروع بحث 0741492
 

 قسم ---- (1اختياري تخصص) ----
 جامعة --- المهارات الحياتية 0116104

 قسم ---- (3اختياري تخصص) ---- 

 ساعة 13عدد الساعات الكلية                            ساعة 13ية                        اعات الكلعدد الس  

 


