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تكنولوجيا المعلومات الخامسةقسم : الخطة :

متطلبات الجامعة

متطلبات الجامعة

متطلبات الكلية اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلختيارية

ARAB 1202
ENGL 1307
HADT 1100
HADT 1202
HADT 2100
HADT 2201
HADT 2303
HADT 3100
HADT 3206
HADT 4100
HADT 4204
POLS 3220
SHAR 1202
SHAR 2207

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231

CSCI 1103
CSCI 1104
CSCI 1106
CSCI 1303
CSCI 1304
CSCI 1306
CSCI 2301
CSCI 2303
MATHA1301

CSCI 2108
CSCI 2109
CSCI 2110
CSCI 2308
CSCI 2309
CSCI 2310
CSCI 3106
CSCI 3306
CSCI 3314
CSCI 4108
CSCI 4328
SDEV 2302
SDEV 2304
SICT 2105

SICT 2106
SICT 2107
SICT 2108
SICT 2202
SICT 2305
SICT 2306
SICT 2307
SICT 2308
SICT 3108
SICT 3109
SICT 3306
SICT 3308
SICT 3309
SICT 4000
SICT 4208
SICT 4309
SICT 4312
SICT 4401
SICT 4402
SICT 4419

BUSE 1301
CSCI 3303
CSCI 3304
CSCI 3310
CSCI 4302
CSCI 4306
CSCI 4320
CSCI 4327
SDEV 3303
SDEV 3304
SDEV 3305
SDEV 4304
SDEV 4314
SICT 2303
SICT 3305
SICT 4307
SICT 4310
SICT 4320
SICT 4327
SICT 4330

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجليزية (تكنولوجيا المعلومات)

 قرآن كريم - جزء تبارك
 دراسات في السيرة

 قرآن كريم - جزء قد سمع
 دراسات في القرآن وعلومه

 دراسات في العقيدة
 قرآن كريم - جزء الذاريات

 حاضر العالم اإلسالمي
 قرآن كريم - جزء األحقاف
 دراسات في الحديث الشريف

 دراسات فلسطينية
 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمية

 لغة عربية أدب (فن الكتابة والتعبير)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولية
 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون

 المعامالت المالية المعاصرة

 مقدمة في الحوسبة - عملي
) - عملي1 برمجة (
) - عملي2 برمجة (

 مقدمة في الحوسبة
)1 برمجة (
)2 برمجة (

 تصميم منطقي
 رياضيات منفصلة
 تفاضل وتكامل (أ)

) - عملي3 برمجة (
 بنية البيانات والخوارزميات (عملي)

 عمارة الكمبيوتر ولغة التجميع - عملي
)3 برمجة (

 بنية البيانات والخوارزميات
 عمارة الكمبيوتر ولغة التجميع

 نظم التشغيل - عملي
 نظم التشغيل

 تحليل وتصميم الخوارزميات
 بحث تخرج

 مهارات االتصال وريادة األعمال
)1 هندسة البرمجيات (
)2 هندسة البرمجيات (

) - عملي1 نظم إدارة قواعد البيانات (

 الوسائط المتعددة (عملي)
) عملي1 برمجة ويب (
) عملي2 برمجة ويب (

 أخالقيات المهنة
)1 نظم إدارة قواعد البيانات (

 الوسائط المتعددة
)1 برمجة ويب (
)2 برمجة ويب (

) - عملي2 نظم إدارة قواعد البيانات (
 شبكات الكمبيوتر - عملي

 أنظمة المعلومات
)2 نظم إدارة قواعد البيانات (

 شبكات الكمبيوتر
 تدريب ميداني
 مشروع تخرج

 سالمة وأمن المعلومات
 حوسبة الهواتف المتنقلة
 أنظمة موزعة وسحابية

 األنظمة الذكية ودعم القرار
 إدارة األعمال والتجارة اإللكترونية

)1 مبادئ إدارة األعمال (
 مبادئ لغة البرمجة

 نظرية األوتوماتا
 الرياضيات والحوسبة

 رسومات الحاسب
 تصميم المترجمات

 علم التشفير
 معالجة صور

 إدارة مشاريع البرمجيات
 تنقيب البيانات

 فحص البرمجيات وتأكيد الجودة
 هندسة برمجيات متقدمة

 هندسة البرمجيات لخدمة الويب
 بحوث العمليات

 تفاعل اإلنسان والحاسوب
 شبكات وسائط متعددة

 مواضيع متقدمة في تكنولوجيا المعلومات
)1 مواضيع خاصة (

 شبكات كمبيوتر متقدم
)2 مواضيع خاصة (

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

26
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78
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9

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة
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2017 136سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي



2017/08/27توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

عميد الكلية الشؤون االكاديميرئيس القسم

تكنولوجيا المعلومات قسم :
سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانية - الفصل الثانيسنة ثانية - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

ARAB 1202 
HADT 1100 
SHAR 1202 
CSCI 1103 
CSCI 1104 
CSCI 1303 
CSCI 1304 
MATHA1301 

ENGL 1307 
HADT 1202 
HADT 2201 
CSCI 1106 
CSCI 1306 
CSCI 2301 
CSCI 2303 

OPTI 3206 
CSCI 2109 
CSCI 2309 
SDEV 2302 
SICT 2106 
SICT 2107 
SICT 2306 
SICT 2307 

HADT 2100 
HADT 2303 
CSCI 2108 
CSCI 2110 
CSCI 2308 
CSCI 2310 
SICT 2105 
SICT 2108 
SICT 2305 
SICT 2308 

POLS 3220 
SHAR 2207 
CSCI 3106 
CSCI 3306 
CSCI 3314 
SDEV 2304 
SICT 3108 
SICT 3308 

HADT 3206 
OPTI 3301 
SICT 3109 
SICT 3306 
SICT 3309 
SICT 4000 
SICT 4419 

HADT 3100 
HADT 4204 
CSCI 4108 
OPTI 4302 
SICT 4309 
SICT 4312 
SICT 4401 

HADT 4100 
CSCI 4328 
OPTI 4303 
SICT 2202 
SICT 4208 
SICT 4402 

 تفاضل وتكامل (أ))1 برمجة ( مقدمة في الحوسبة) - عملي1 برمجة ( مقدمة في الحوسبة - عملي دراسات في الفقه قرآن كريم - جزء تبارك اللغة العربية (نحو وصرف)

) - عملي2 برمجة ( دراسات في القرآن وعلومه دراسات في السيرة اللغة اإلنجليزية (تكنولوجيا المعلومات)  رياضيات منفصلة تصميم منطقي)2 برمجة (

)1 برمجة ويب ( الوسائط المتعددة) عملي1 برمجة ويب ( الوسائط المتعددة (عملي))1 هندسة البرمجيات ( بنية البيانات والخوارزميات بنية البيانات والخوارزميات (عملي) متطلب جامعة اختياري

) - عملي1 نظم إدارة قواعد البيانات ( عمارة الكمبيوتر ولغة التجميع)3 برمجة ( عمارة الكمبيوتر ولغة التجميع - عملي) - عملي3 برمجة ( دراسات في العقيدة قرآن كريم - جزء قد سمع )1 نظم إدارة قواعد البيانات () عملي2 برمجة ويب ( )2 برمجة ويب (

) - عملي2 نظم إدارة قواعد البيانات ()2 هندسة البرمجيات ( تحليل وتصميم الخوارزميات نظم التشغيل نظم التشغيل - عملي النظم اإلسالمية دراسات فلسطينية )2 نظم إدارة قواعد البيانات (

 إدارة األعمال والتجارة اإللكترونية تدريب ميداني شبكات الكمبيوتر أنظمة المعلومات شبكات الكمبيوتر - عملي)1 متطلب اختياري ( حاضر العالم اإلسالمي

 أنظمة موزعة وسحابية حوسبة الهواتف المتنقلة سالمة وأمن المعلومات)2 متطلب اختياري ( بحث تخرج دراسات في الحديث الشريف قرآن كريم - جزء الذاريات

)3 متطلب اختياري ( مهارات االتصال وريادة األعمال قرآن كريم - جزء األحقاف  األنظمة الذكية ودعم القرار مشروع تخرج أخالقيات المهنة

كليةكليةكليةكليةكليةجامعةجامعةجامعة

كليةكليةكليةكليةجامعةجامعةجامعة

تخصصتخصصتخصصتخصصتخصصتخصصتخصصجامعة

تخصصتخصصتخصصتخصصتخصصتخصصتخصصتخصصجامعةجامعة

تخصصتخصصتخصصتخصصتخصصتخصصجامعةجامعة

تخصصتخصصتخصصتخصصتخصصتخصصجامعة

تخصصتخصصتخصصتخصصتخصصجامعةجامعة

تخصصتخصصتخصصتخصصتخصصجامعة

تكنولوجيا المعلومات

16
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17
20
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2017سنة :الخامسةالخطة كلية :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر


