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 السنة االولى
 الفصـــل الثانـــي الفصـــل األول

 س.م اسم المادة الرقم س.م اسم المادة الرقم 

 3 أساسيات البرمجة 1001130 3 (1)مهارات اتصال باللغة العربية 0000110

 3 الجبر الخطي باستخدام الحاسوب 1001118 3 (1)ليزيةمهارات اتصال باللغه االنج 0000112

 3 مقدمة في برمجة االنترنت 1002130 3 ثقافة أسالمية 0000120

 3 تصميم المنطق الرقمي 1001109 3 إختياري متطلب جامعة -

 3 التربية الوطنية 0000113 3 لغات البرمجةمقدمه في  1001108

 15 المجموع  15 المجموع 

 لثانيةالسنة ا

 الفصـــل الثانـــي الفصـــل األول

 س.م اسم المادة الرقم س.م اسم المادة الرقم 

 3 الملفات تنظيم و تراكيب البيانات 1001220 3 رياضيات متقطعة 1001119

 3 تصميم وتنظيم الحاسوب 1001111 3 قواعد البيانات 1002140

 3 ب المتقدمةشبكات الحاسو 1003351 3 شبكات الحاسوب 1003251

 3 البرمجة المرئية 1001230 3 إختياري متطلب جامعة -

 3 الشبكات الالسلكية 1003350 3 معمارية الحاسوب 1001210

 3 إختياري متطلب جامعة - 3 البرمجة الكينونية 1001131

 18 المجموع  18 المجموع 

 السنة الثالثة

 الفصـــل الثانـــي الفصـــل األول

 س.م اسم المادة الرقم س.م سم المادةا الرقم 

 1 الريادة واالبتكار 0000147 3 أمن المعلومات 1003361

 3 امن الشبكات 1003362 3 متطلب تخصص إختياري -

 3 نظرية أحتساب 1001224 3 ادارة الشبكات 1003352

 3 متطلب تخصص إختياري - 3 تحليل وتصميم الخوازميات 1001223

 3 مبادئ في اإلحصاء 0303211 3 (1تحليل عددي ) 0303321

 3 نظم التشغيل 1001410 3 برمجة تطبيقات االنترنت 1001233

 16 المجموع  18 المجموع 

 السنة الرابعة

 الفصـــل الثانـــي الفصـــل األول

 س.م اسم المادة الرقم س.م اسم المادة الرقم 

 1 مهارات حياتية 0149000 1 المجتمعية ةالقيادة والمسؤولي 0000148

 3 العلوم العسكرية 0000100 3 برمجة الشبكات 1003442

 - عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0000105 3 امن التجارة االلكترونية 1003460

 3 تحليل األدلة الجنائية للشبكات 1003472 3 نماذج المحاكاة 1001471

 3 تقييم الشبكات توثيق و 1003461 1 1 مشروع التخرج 1003482

 3 بروتوكوالت الشبكات 1003450 3 متطلب تخصص إختياري -

 2 2مشروع التخرج  1003483 3 تدريب ميداني 1001315

 15 المجموع  17 المجموع 


