
مساقات الخطة األكاديمية لكلية تكنولوجيا المعلومات

الشؤون االكاديميةعميد الكليةرئيس القسم

27/08/2017
تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب الثالثةقسم : 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 4108
CSCI 4328
SICT 2202
SICT 4419
WDMM 1401
WDMM 2302

WDMM 1201
WDMM 1204
WDMM 1304
WDMM 1402
WDMM 1403
WDMM 1405
WDMM 1406
WDMM 2303
WDMM 2401
WDMM 2403
WDMM 2406
WDMM 2407
WDMM 2408
WDMM 2409
WDMM 3308
WDMM 3403
WDMM 3405

WDMM 3406
WDMM 3407
WDMM 3410
WDMM 4007
WDMM 4207
WDMM 4401

WDMM 4301
WDMM 4303
WDMM 4304
WDMM 4324
WDMM 4325
WDMM 4326
WDMM 4327
WDMM 4328
WDMM 4330
WDMM 4331
WDMM 4332
WDMM 4333
WDMM 4335

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

 بحث تخرج
 مهارات االتصال وريادة األعمال

 أخالقيات المهنة
 إدارة األعمال والتجارة اإللكترونية

 مقدمة للحاسوب واالنترنت
 الرياضيات للوسائط المتعددة

 الرسم الحر
 رسم هندسي

 تحرير الصوت والصورة الرقمية
)1 برمجة الوسائط (

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتأليفها
)2 برمجة الوسائط (

 أساسيات التصميم في الويب
 هندسة الوسائط والويب

)1 تطوير الويب (
)2 تطوير الويب (

)1 قواعد بيانات الوسائط المتعددة والويب (
 رسومات الويب

 تقنيات إنتاج الوسائط الرقمية
)2 قواعد بيانات الوسائط المتعددة والويب (

 برمجة األلعاب اإللكترونية
 الحركات في الحاسوب

 إدارة مشاريع الوسائط المتعددة

 تحريك المجسمات ثالثية األبعاد
 تجسيد النماذج ثالثية األبعاد

 أمن الويب
 تدريب ميداني

 مشروع التخرج
 تطبيقات الهواتف الذكية

 تحريك المجسمات ثالثية األبعاد متقدم
 التأثير والتركيب الصوتي

 برمجة األلعاب اإللكترونية متقدم
 المحاكاة بالكمبيوتر

 تصميم تقنيات الوسائط
 مواضيع خاصة بالوسائط المتعددة

 مواضيع خاصة في الويب
 التصوير الرقمي

 العالم التخيلي والنمذجة ثالثية األبعاد
 التأثير والتركيب المرئي

 الرسوم المتحركة
 التسويق واإلعالنات
 إدارة خوادم الويب

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

26

2

17

79

79

9

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2017 133سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي



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

عميد الكلية الشؤون االكاديميرئيس القسم

تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب 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

HADT 1100 
SHAR 1202 
WDMM 1401 
WDMM 1204 
WDMM 1402 
WDMM 1403 

ENGL 1307 
HADT 1202 
WDMM 1201 
WDMM 1304 
WDMM 1405 
WDMM 1406 

ARAB 1202 
HADT 2100 
WDMM 2302 
WDMM 2401 
WDMM 2406 
WDMM 2408 

HADT 3100 
WDMM 2303 
WDMM 2403 
WDMM 2407 
WDMM 2409 

HADT 2201 
POLS 3220 
WDMM 3403 
WDMM 3405 
WDMM 3407 
WDMM 3410 

OPTI 3206 
SHAR 2207 
SICT 4419 
OPTI 3301 
WDMM 3308 
WDMM 3406 
WDMM 4007 

HADT 2303 
HADT 3206 
CSCI 4108 
OPTI 4302 
WDMM 4401 

HADT 4100 
HADT 4204 
CSCI 4328 
SICT 2202 
OPTI 4303 
WDMM 4207 

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتأليفها)1 برمجة الوسائط ( رسم هندسي مقدمة للحاسوب واالنترنت دراسات في الفقه قرآن كريم - جزء تبارك

 أساسيات التصميم في الويب)2 برمجة الوسائط ( تحرير الصوت والصورة الرقمية الرسم الحر دراسات في السيرة اللغة اإلنجليزية (تكنولوجيا المعلومات)

 تقنيات إنتاج الوسائط الرقمية قواعد بيانات الوسائط المتعددة والويب )1 تطوير الويب ( الرياضيات للوسائط المتعددة قرآن كريم - جزء قد سمع اللغة العربية (نحو وصرف)

)2 تطوير الويب ( هندسة الوسائط والويب قرآن كريم - جزء الذاريات  قواعد بيانات الوسائط المتعددة والويب  رسومات الويب

 أمن الويب تجسيد النماذج ثالثية األبعاد إدارة مشاريع الوسائط المتعددة الحركات في الحاسوب دراسات فلسطينية دراسات في القرآن وعلومه

 تدريب ميداني تحريك المجسمات ثالثية األبعاد برمجة األلعاب اإللكترونية)1 متطلب اختياري ( إدارة األعمال والتجارة اإللكترونية النظم اإلسالمية متطلب جامعة اختياري

 تطبيقات الهواتف الذكية)2 متطلب اختياري ( بحث تخرج حاضر العالم اإلسالمي دراسات في العقيدة

)3 متطلب اختياري ( أخالقيات المهنة مهارات االتصال وريادة األعمال دراسات في الحديث الشريف قرآن كريم - جزء األحقاف  مشروع التخرج

تخصصتخصصتخصصكليةجامعةجامعة

تخصصتخصصتخصصتخصصجامعةجامعة

تخصصتخصصتخصصكليةجامعةجامعة

تخصصتخصصتخصصتخصصجامعة

تخصصتخصصتخصصتخصصجامعةجامعة

تخصصتخصصتخصصتخصصكليةجامعةجامعة

تخصصتخصصكليةجامعةجامعة

تخصصتخصصكليةكليةجامعةجامعة

تكنولوجيا المعلومات
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13

2017سنة :الثالثةالخطة 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


