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يجب اجتیاز 12 ساعة بنجاح

يجب اجتیاز 50 ساعة بنجاح

"دبلوم امن المعلومات والشبكات"
خطة امن المعلومات والشبكات2017

           متطلب جامعة اجباري
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
020000131 التربیة الوطنیة 2 -
020000121 الثقافة االسالمیة 3 -
020000181 العلوم العسكرية 1 -
020000111 المواطنة االيجابیة

ومھارات الحیاة
3 -

020000101 .مھارات لغوية /انجلیزي 3 -

           متطلب تخصص اجباري
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
021402262 ادارة خادم الشبكة 3 021402251 ++C البرمجة بلغة -
021402181 اساسیات تصمیم

مواقع الويب
3 021402121 مقدمه في تكنولوجیا

المعلومات
-

021402251 ++C البرمجة بلغة 3 -
021402291 التدريب /امن

المعلومات والشبكات
3 -

021402211 التشفیر 3 021402141 تصمیم المنطق الرقمي -
021402231 الحوسبه السحابیة

وامن المعلومات
3 021402131 مقدمة الى امن

المعلومات
-

021402261 امن وادارة الموجھات
والمجمعات

3 021402112 مقدمة في شبكات
الحاسوب

-

021402113 امن وحمابة الحاسوب
والشبكات

3 021402112 مقدمة في شبكات
الحاسوب

-

021402271 تصمیم الشبكات
. المحلیة

3 021402112 مقدمة في شبكات
الحاسوب

-

021402141 3 -



2019/ 11/ 11 جامعة البلقاء التطبیقیة

https://www.bau.edu.jo/Plans.aspx?colno=18&specno=245&degno=2&planno=102 2/3

يجب اجتیاز 6 ساعة بنجاح

يجب اجتیاز 3 ساعة بنجاح

يجب اجتیاز 4 ساعة بنجاح

تصمیم المنطق
الرقمي

020000231 ريادة االعمال 2 -
021402131 مقدمة الى امن

المعلومات
3 -

021402111 مقدمة في االنترنت 3 -
021402112 مقدمة في شبكات

الحاسوب
3 -

021402121 مقدمه في تكنولوجیا
المعلومات

3 -

021402114 مكونات الحاسوب
الشخصي

3 -

021402263 نظم ادارة قواعد
.البیانات

3 -

           مواد مساندة
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
020700112 الرياضیات واالحصاء 3 -
020700111 نظم ادارة المعلومات 3 -

           استدراكي (99) خارج الخطة
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
30152098 فحص مستوى اللغة

االنجلیزية
0 -

20901095 فحص مستوى اللغة
العربیة

0 -

20804097 فحص مستوى مھارات
الحاسوب

3 -

           متطلبات البرنامج
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يجب اجتیاز 9 ساعة بنجاح

رقم
المادة

اسم المادة س.م رقم
المتطلب

المتطلبات وصف
المادة

020000141 الصحة والسالمة والبیئة
المھنیة

2 -

020000122 مھارات التواصل باللغة
االنجلیزية

2 -

           متطلب استدراكي
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
020000992 اللغة االنجلیزية 3 -
020000991 اللغة العربیة 3 -
020009993 مھارات الحاسوب 3 -


