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 ن المعلومات والفضاء االلكترونيامفـي تخصص  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

 

8 ،2017 
 

 

 ( ساعة معتمدة وهذا )مطابق( لمتطلبات معايير االعتماد الخاص للتخصص.132نح درجة البكالوريوس في التخصص )المعتمدة لم عدد الساعاتلغ يب

 

 (:ضاء االلكترونيامن المعلومات والفالمعتمدة في الخطة الدراسية لتخصص ) توزيع الساعاتيبين الجدول التالي 

 

 

 (امن المعلومات والفضاء االلكتروني(: توزيع الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية لتخصص )1جدول رقم )

 

 النسبة المئوية من مجموع ساعات الخطة الدراسية مجموع الساعات المعتمدة المتطلب

 20.4% 27 متطلبات الجامعة

 15% 20 متطلبات الكلية

 53% 70 اإلجبارية متطلبات التخصص

 4.8% 9 متطلبات التخصص االختيارية

 6.8% 6 المساندةمتطلبات التخصص 

 %100 132 المجموع الكلي
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 لخطة الدراسية:ا

 

-( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 27متطلبات الجامعة ) :أوال  

 ( ساعة معتمدة وهي كاآلتي:21)متطلبات الجامعة االجبارية:  -أ

 ادةرقم الم
 اسم المادة

 الساعة المعتمدة
 الساعات االسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 -- 3 2 3 (1مهارات حاسوب ) 35005101

 *35005101 3 0 0 +(1مهارات حاسوب )مختبر  35005100

 301501199 - 3 3 ( 1اللغة العربية ) 35003101

 35003101 - 3 3 (2اللغة العربية ) 35003102

 301502099 - 3 3 (1اللغة اإلنجليزية ) 35004101

 35004101 - 3 3 (2اللغة اإلنجليزية ) 35004102

 علوم عسكرية 35001101

 

3 3 - -- 

 -- - 3 3 تربية وطنية 35002100

  6 20 21 المجموع

 نظام التسجيل فقط ( وال يدخل في خطة الطالب الدراسية / ألغراض1المختبر ضمني خاص بمادة مهارات الحاسوب ) +

 

 .معتمدة ات( ساع6متطلبات الجامعة االختيارية: ) -ب

 :( ساعات معتمدة من المجموعات التي تطرحها الكليات االخرى باستثناء المجموعة التي تطرحها كلية الطالب وهي6على الطالب اختيار )

 

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 مهارات االتصال  36001101

 3 مبادئ علم النفس  36002102

 3 المجتمع األردني 36003103

 3 للجميع والصحة الرياضة 36004104

 3 الثقافة اإلسالمية 36005105

 3 مفاهيم إدارية واقتصادية 36006106

 3 الزراعة في األردن 36007107

 3 البيئة والمجتمع 36008108

 3 نالراشديالخلفاء تاريخ  36012109
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  -( ساعة معتمدة، وهي كاآلتي: 20) ثانياً: متطلبات الكلية      

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 الساعات االسبوعية

 عملي نظري المتطلب السابق

 *35005101 0 3 3 **الحاسوب مقدمة إلى برمجة 30801100

 3 2 3 لكليات العلميةلطلبة ا (2مهارات الحاسوب ) 30801101
35005101, 

30801100 

 *30801101 3 0 0 +لكليات العلميةلطلبة ا (2مهارات الحاسوب )مختبر  30801102

 30801101 0 3 3 البرمجة الموجهة للكائنات 30801203

 *30801203 3 0 1 البرمجة الموجهة للكائناتمختبر  30801204

 30801203 0 3 3 جافاالبلغة البرمجة  30801205

 *30801205 3 0 1 جافاالبلغة مختبر البرمجة  30801206

 -- 0 3 3 (1التفاضل والتكامل ) 30202101

 30202101 0 3 3 (2التفاضل والتكامل ) 30202102

  12 17 20 المجموع                           

 غراض نظام التسجيل فقط( وال يدخل في خطة الطالب الدراسية / أل2المختبر ضمني خاص بمادة مهارات الحاسوب ) +

 **:يدرسها الطالب في الفصل األول من االلتحاق بالجامعة         *: متزامن           

    

 - :( ساعة معتمدة، وهي كاآلتي79)متطلبات التخصص   ثالثاً:     

 ( ساعة معتمدة:70) اإلجباريةمتطلبات التخصص  -أ

 رقم المادة
 اسم المادة

المعتمدةالساعة  المتطلب السابق  
األسبوعيةالساعات   

 عملي نظري

 0 3 3 30801243 برمجة تطبيقات االنترنت 30801207

 3 0 1 *30801207 مختبر برمجة تطبيقات االنترنت 30801208

 0 3 3 30202101 الهياكل والرياضيات المنفصلة 30801214

 0 3 3 30801214 تصميم الخوارزمياتوتحليل  30801215

 0 3 3 30801203 بياناتالهياكل  30801218

 3 0 1 *30801218 بياناتالهياكل مختبر  30801219

 0 3 3 30801101 المنطق الرقمي 30801220

 0 3 3 30801220 مبادئ شبكات الحاسوب 30801230

 0 3 3 30801214 (1) داره قواعد البياناتإتصميم و 30801243

 3 0 1 *30801243 (1) لبياناتداره قواعد اإمختبر تصميم و 30801244

 0 3 3 30801230 الالسلكيةشبكات الحاسوب  30801333

 0 3 3 30801243 تحليل وتصميم النظم 30801342

 0 3 3 30801100  أمن المعلومات مبادئ 30809160
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 30809140 أساسيات التشفير 30809200

30809160 
3 3 0 

 3 0 1 30801230 شبكات الحاسوبمختبر   30809231

 0 3 3 30801230 الشبكات  أمن 30809253

 0 3 3 30801230 بروتوكوالت أمن المعلومات والشبكات 30809333

 0 3 3 30809253 والتحقيقات الجنائية  االلكترونيةالجرائم  30809354

 0 3 3 30809253 المعلومات إدارة مخاطرأمن 30809362

 0 3 3 30801205 قاللهاتف النالبرمجة المرئية ل 30809367

 0 3 3 30809253 مراقبة الشبكات وتوثيقها 30809368

 0 3 3 30801230 لينكس /الشبكات تشغيلم نظ 30809426

 0 3 3 30801207 أمن المعلوماتلغة برمجة مختارة في  30809457

 ( لطلبة أمن المعلومات1مشروع تخرج ) 30809470
ساعة  90اتمام 

 معتمدة
1 - - 

 - - 2 30809470 ( لطلبة أمن المعلومات2مشروع تخرج ) 30809471

 التدريب الميداني لطلبة أمن المعلومات 30809472
ساعة  90اتمام 

 معتمدة
6 - - 

 70 المجموع

 *:متزامن 

 

 -معتمدة يختارها الطالب من مجموعة المواد التالية:  ة( ساع9متطلبات التخصص االختيارية ) –ب 

 +:موافقة مجلس القسم ، *: متزامن 

 رقم المادة
لمادةاسم ا  

 الساعة المعتمدة المتطلب السابق
 الساعات االسبوعية

 عملي نظري

 30809200 االختراق األخالقي 30809361

 

3 3 0 

 30809354 قانون  واخالقيات الفضاء االلكتروني 30809363

 

3 3 0 

 0 3 3 30801207 أمن الويب 30809456

 0 3 3 30809253 أمن الحوسبة السحابية 30809445

 0 3 3 30809362 تحليل السياسات وتصميمها 30809464

 0 3 3 30809362 تدقيق األمن 30809465

 0 3 3 30801207 ألشياء وأمنهاانترنت ا 30809455

 0 3 3 ساعة معتمدة 90 مواضيع خاصة في امن الفضاء االلكتروني 30809473
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 ساعة معتمدة موزعة على النحو االتي: (6صص المساندة: وهي )رابعا: متطلبات التخ

 رقم المادة
 اسم المادة

 الساعة المعتمدة
 الساعات االسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 30202102 0 3 3  تحليل العدديمبادئ ال 30801281

 30202101 0 3 3 االحتماالت واالحصاء 30202131

  0 6 6 المجموع
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 وادــــمــــف الـــــوص

 30809160 رقــم املـــادة: مبادئ أ من املعلومات اسـم املــادة: 

، مناذج ال من والس ياسات، نظرة عامة عن  التشفري، أ ساس يات مقدمة يف أ من املعلومات، نظرية العدد ومشلكة اللوغاريمت املنفصةل. 

ىل الربامج اخلبيثة مبا يف ذكل الفريوسات  ،قبة ادلخولالبنية ال منية مبا يف ذكل حتديد الهوية والتوثيق ومرا والتحمك يف الوصول. مقدمة اإ

تعزيز اخلصوصية عن طريق القانون وال خالق، ، ال من ال من، أ دوات ال من، وضامن وأ دوات وادليدان وأ حصنة طروادة، اخل برانمج

 أ من املوارد البرشية. ،الادوات
 

 

 30809361 رقــم املـــادة: اليقالاخرتاق ال خ  اسـم املــادة:

او القرصنة ال خالقية. يغطي هذا من الفضاء الالكرتوين واملعروفه بفحص الاخرتاق أ  دئ والتقنيات املتعلقه بتطبيقات مقدمة اىل املبا

عداد ال ، و ال منية لثغراتاس تغالل اكيفيه  جياد الثغرات ال منية.طيط وااملساق كيفية التخ  شف الطالب كيف ميكن ذكل. يكت بتقارير اإ

 اس تغالل نقاط ضعف النظام ويتعمل كيف ميكن جتنب مثل هذه املشالك.

 

دارة خماطر  اسـم املــادة:  30809362 رقــم املـــادة: أ من املعلومات اإ

دارة فئات الهتديدات  ، الس يطرة والتحمك ابل من، وضعع اخلططوطرق تنفيذها،خماطر نظم املعلوماتتكنولوجيا املعلومات و امحلاية ل  اإ

دارة اخملاطر يف دارة اخملاطر القامئة والامنذج والعمليات وال دوات لزتويد الطالب ابلعلوم النظرية واملعرفة العملية لتفعيل اإ الواكلت  وأ طر اإ

عداد اخلطط و اخملاطر وحتديداكتشاف مواطن الضعف و  اخلاصة واحلكومية.  ف، والتعايف منالوقاية، والتخفي. طرق التقيميها من خالل اإ

 .تكل اخملاطر

 

 30809200 رقــم املـــادة: أ ساس يات التشفري اسـم املــادة:

لمفتاح العمويم، وظائف ل ايت التشفري ال ساس ية من التشفري املامتثل وغري املامتثةل وأ ولمع الرتكزي عىل مقدمة يف التشفري احلديث، 

انشاء الارقام ش به العشوائيه، وسلطات التصديق والتوقيعات الرمقية، هلامن" -"، "ديفيRSAخوارزمية "هاش، مصادقة الرساةل، ال 

ىل التشفري منحىن بيضاوي الشلك. ،ة يف التشفريتعقيدات احلسابيحلل ال والربوتوكولت ال ساس ية ومتطلباهتا   مقدمة اإ

 

 30809253 رقــم املـــادة: الش باكت أ من اسـم املــادة:
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مبادئ أ من الش باكت، أ نظمة الكشف عن التسلل والوقاية منه، جدران امحلاية، نظرة عامة عىل ، اكتنظرة شامةل عن أ من الش ب

اخلدمة،  احلرمان منال مان، تقنيات التوثيق، الهجامت، الربجميات اخلبيثة، أ من الش باكت، أ من الربجميات وال نظمة املوثوق هبا، جهامت 

طرق حتديد مواطن ضعف النظام والهتديدات ومنع ، اختبار الاخرتاق ال خاليق أ من الويب، املراقبة، التدقيق، كشف التسلل،

 الهجامت

 .منع الهجامتطرق حتديد مواطن ضعف النظام والهتديدات و طرق  ،، اختبار الاخرتاق ال خاليقكشف التسللو 

 

 

 30801230 رقــم املـــادة: مبادئ ش باكت احلاسوب اسـم املــادة:

، الطبقة الفزيايئية، طبقة ربط البياانت، وطبقة الش بكة، طبقة TCP/IP، بروتوكول)OSI Model(املفتوحة منوذج ربط الانظمة 

المترير، طبقة احملادثة، طبقة التقدمي، طبقة التطبيقات، معامرية الش باكت احمللية والش باكت ذات املساحة الواسعة، تصممي الش باكت، 

  .ادارة الش باكت وأ مهنا

 

 30801333 رقــم املـــادة: ش باكت احلاسوب الالسلكية :اسـم املــادة

ىلمقدمة  ربوتوكولت المبادئ تصممي الش باكت اخللوية،  العشوائية، نظرية الإشارة أ نظمة الش باكت الالسلكية الش باكت الالسلكية، اإ

نظمة الالسلكية، التوجيه الالسليك امل الوصول  تحمكة يفامل  ختصيص تصال و ، مراقبة الاملتنقةل الإدارة، TCP / IPوبروتوكول تعدد لل 

 .يةالش باكت الالسلكية املس تقبل ، املوارد، ال من الالسليك

 

 

 30809354 رقــم املـــادة: والتحقيقات اجلنائية  اجلرامئ الالكرتونية اسـم املــادة:

عن الاقتحام والوقاية والاس تجابة للحوادث  مراقبة الش بكة، والكشف .والتحقيقات اجلنائيةالازدواجية ، احلاسوب ش بكةأ ساس يات 

البصمة  ،عن املتسللني الكشف وأ نواعها.  الفريوسات .منطال خوارزميات مطابقة عن طريق  وتتبع العودة. التوقيع و كشف التسلل

ىل  ، فضاء الالكرتوينامس مس تعار. تقنيات حامية اخلصوصية، قانون الاس تخدام و  الهويةعدم الكشف عن وسائل ، هاملتعدد ابلضافة اإ

 .دراسات احلاةلطرق  س ياسات ومبادئ توجهيية ل من احلاسوب، وشهادة احملمكة، وكتابة التقارير، و

 

 30809455 رقــم املـــادة: ل ش ياء وأ مهنا نرتنت اا اسـم املــادة:

حاةل ذات صةل بشا ن أ وجه  ة. دراسة أ من املعلوماتبناء وحوس بواخلصوصية.  الاخالقيات، (IoT) ال ش ياءمقدمة حول أ من معليات 

نرتنت ال ش ياءالضعف والهج الطاقة والبيئة،  مثل تلفةاخمل الت خلدمة اجمل ةاس تخدام تقنيات معليو  ضوابط التخفيف. امت ال منية يف اإ

 .البنية التحتية والالكرتونيات ،الرعاية الصحية
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 30809457 رقــم املـــادة: املعلوماتلغة برجمة خمتارة يف أ من  اسـم املــادة:

نشاء  الفضاء الالكرتوينمن املعلومات و وصيانة الربامج ابس تخدام لغة ابيثون، توظيف لغة البايثون يف جمال أ   تطوير وأ من الش باكت. اإ

 معاجلة طرق .بياانت وأ متتة املهامال للاكئنات. معاجلة  الامنذج ابس تخدام الربجمة املوهجه وحل املشالكت وادلوال الرايضية. متثيلالربامج 

 .ختزين واسرتجاع البياانتخطاء. الا واكتشاف

 

 30809426 رقــم املـــادة: الش باكت / لينكستشغيل نظم  اسـم املــادة:

عادة توجيهو الإدخال / الإخراج أ وامر العمليات وامللفات و  .لينكسيف نظام التشغيل املفاهمي ال ساس ية  م الرسومية واهجة املس تخد .اإ

، مصحح املرتجامت،  Emacsمثل  ومعايريها تطويرال أ دوات امللحقة. ينكس والربامج ل ينكس، ال وامر ال ساس ية ل نظام التشغيل ل ل 

دارة ال خطاء،   .النظام ال سايس حد الآيل ابس تخدامهمام النظام املو اإ

 

 

 30809470 ادة:رقــم املـــ ( لطلبة أ من املعلومات1مرشوع خترج ) اسـم املــادة:

، يطلب من يتوقع من الطالب ان يوظف معرفته وخربته املرتامكة من خالل املساقات اليت درسها يف هذا الربانمج ملرشوع خترجه

متام أ هداف املرشوع وتسلمي تقرير هنايئ عنه يكون  .تمت مناقشة املرشوع من قبل عضو هيئة التدريس املرشف عىل الطالب. الطالب اإ

 رتبطا با ي جمال يف أ من املعلومات احلاسوبية وال من الفضاء الالكرتوين. ميكن للطالب العمل يف مجموعات.املرشوع م

 

 30809471 رقــم املـــادة: ( لطلبة أ من املعلومات2مرشوع خترج ) اسـم املــادة:

. يعد هذا املساق هذا الربانمج ملرشوع خترجهيوظف معرفته وخربته املرتامكة من خالل املساقات اليت درسها يف  أ نيتوقع من الطالب 

. يف املرشوع ال ويل مت التفاق علهيابتقدمي الربامج واملشاريع الهنائية اليت  الطالبتمكةل للجزء ال ول من مرشوع التخرج حيث يقوم 

 ء الالكرتوين.عبارة عن برامج تطبيقية أ و حبوث علمية يف جمال أ من املعلومات وال من الفضا تكون هذه املشاريع

 

 30809472 رقــم املـــادة: التدريب امليداين لطلبة أ من املعلومات اسـم املــادة:

ساعة  140ساعات معمتدة تعادل  6ساعة معمتدة بنجاح. لك  90جيب عىل الطالب احلصول عىل التدريب امليداين بعد الانهتاء من 

 .تدريبية
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6330809 رقــم املـــادة: اء الالكرتوين.الفضواخالقيات قانون  اسـم املــادة: 3 

لكية الفكرية مثل اخلصوصية وامل   انونية املتعلقة به وتطبيق القانون ادلويل والاعتبارات القفضاء الالكرتوين أ من التنفيذ ممارسات 

ىل الضوابط كوميةالعاملية وتطوير الس ياسات التجارية واحل ضااي أ من الفضاء الالكرتوينوال من ادلاخيل وق واجلرمية ، ابلإضافة اإ

 .املس تخدمه للحفاظ عىل ال من

 

 30809367 رقــم املـــادة: الربجمة املرئية للهاتف النقال اسـم املــادة:

ىل  احرتافية. ، بناء واهجة مس تخدم أ ندرويد ، أ طر تطبيقات ال ندرويدبرجمة الهواتف النقاةل وتقنيات الش بكة، مقدمة يف مقدمة اإ

، اس تقبال البث، اس مترار البياانت، العمليات و املواضيع، املهام (Services)  ، اخلدمات(Intents)  والنوااي (Activities) ال نشطة

 نرش التطبيقات ومناذج ال عامل.املتوفرة و   غري املزتامنة. موارد الإنرتنت

 

 30809456 رقــم املـــادة: أ من الويب اسـم املــادة:

بنية خادم الويب، قرصنة تطبيقات الويب، رمس خرائط البنية التحتية والتمنيط، مصادقة الويب والتخويل، القرصنة أ ساس يات الويب، 

ىل قاعدة البياانت، احلرمان من اخلدمة، أ مان معيل الويب، المنذجة   .الهتديدو النصية والتشفري ادلفاعي، تا مني قواعد البياانت والوصول اإ

 

 30809333 رقــم املـــادة: لت أ من املعلومات والش باكتبروتوكو اسـم املــادة:

مين. مبادئ ومعامرية الربوتوكولت وكيفية اس تخداهما يف الش بكة، عنونة الإنرتنت، حملة عن مترير املعلومات با نواعه: الثابت، املتغري والض

عادة توزيع البياانت، وبروتوكولت وبروتوكول رسائل RIP :، OSPF، IGRP، ELGRP، IS-IS، BGP قوامئ الوصول، اإ

دارة اجملموعاتICMP التحمك ىل ذكل منوذج اخلادم TCP .وUDP  ، وبروتوكولت التحمك ابلإرسالIGMP ، وبروتوكول اإ وابلإضافة اإ

وأ من الانرتنت وجودة اخلدمة وبروتوكولت Telnet،  HTTP وتطبيقات الانرتنت مثلDNS  ونظامServer-Client  واملس تخدم

 .IPV6. ة املتنقةل ونظامال هجز 

 

 30809368 رقــم املـــادة: مراقبة الش باكت وتوثيقها اسـم املــادة:

 طرق تقيمي الش بكة من الناحية املادية واملنطقية لتحديد مواقع تثبيت أ هجزة الاستشعار )املراقبة(، تصفية حركة مرور املعلومات امتثال

خفاء وجود حم طة املراقبة عىل الش بكة، تقيمي احملتوى املناسب حلركة مرور املعلومات امللتقطة، تكوين لسلطة التصنت الإلكرتوين، اإ

مراقبة ش بكة ويندوز ابس تخدام نظام التعرف الآيل، حتليل والتحقق من البياانت اليت جتمع يف بيئة ويندوز، تثبيت وضبط برجميات 

الش باكت يف بيئة ويندوز )وندامب(، برانمج حتليل بروتوكولت مثل: برانمج التنصت واير شارك، برانمج حتليل بروتوكولت 

 الش باكت يف بيئة يونيكس )يت يس يب دامب( واملشغل لها برانمج )ون يب اكب(.
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 30809445 رقــم املـــادة: أ من احلوس بة السحابية  اسـم املــادة:

ل احللول السحابية اجلديدة والناش ئة، وحتديد وتقيمي معامرايت حتليمن، والتقنيات واحللول احلالية. هندسة احلوس بة السحابية وال  

ىل  واخلدمات القامئة علهياة السحابية يعامر مناذج املاخملتلفة.  احلوس بة السحابية ية(، ديدات واملكوانت )املنطقية واحلس  الهتابلإضافة اإ

 والقضااي ال منية.

 

 

 

 30809464 ـــادة:رقــم امل هاوتصمي ات س ياسحتليل ال  اسـم املــادة:

نظرة عامة عىل الس ياسات، ودورة احلياة الس ياس ية، وكتابة الس ياسات ال منية وتصنيف املعلومات وس ياسات اخلصوصية. أ من 

نظام التشغيل وس ياسة أ من الربامج. التشفري وس ياسة الإدارة  تطبيق. املوضوعه الس ياساتبناء عىل الش باكت والربيد الإلكرتوين 

ات الاس تخدام املقبول التدقيق والامتثال، س ياسعن طريق  رارية ال عامل، الس ياسة ال منيةالتعايف من الكوارث واس متالرئيس ية، 

 .والفعالية جبارالوعي، الإ والتدريب/

 

 

 30809465 رقــم املـــادة: تدقيق ال من اسـم املــادة:

، والإطار الرقايب، والقضااي القانونية وال خالقية ملدققي ء الالكرتوينالفضااملعرفة ال ساس ية لعمليات التدقيق والرقابة عىل ال من 

تكنولوجيا املعلومات، وختطيط التدقيق، وتقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات، وتدقيق التصالت السلكية والالسلكية للش بكة، 

، GLBA، وتدقيق PCI، ، وتدقيق ISOومراجعة  وتدقيق التطبيقات، والاحتيال والتدقيق الرشعي، ومراجعة ال عامل الإلكرتونية،

 SOX.وتدقيق 

 

 

 30809473 رقــم املـــادة: مواضيع خاصة يف امن الفضاء الالكرتوين  اسـم املــادة:

بعد موافقة جملس القسم عىل  وطرهحا يمت اختيارها أ من احلاسوب والش باكت واملعلومات تمواضيع خاصة وحديثة ومتقدمة يف جمال

 .هاحمتوا
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 الخطة اإلسترشادية المقترحة

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

 عدد الساعات المادة رقم المادة عدد الساعات المادة رقم المادة

 3 (2التفاضل والتكامل ) 30202102 3 (1التفاضل والتكامل ) 30202101

 3 ( لطلبة الكليات العلمية2وب )مهارات الحاس 30801101 3 (1اللغة العربية ) 35003101

 3 (2اللغة االنجليزية ) 35004102 3 (1مهارات الحاسوب ) 35005101

 مبادئ أمن المعلومات 30809160 3 (1اللغة االنجليزية ) 35004101

 
3 

 3 الهياكل والرياضيات المنفصلة 30801214 3 **الحاسوب مقدمة إلى برمجة 30801100

 3 (2اللغة العربية ) 35003102 3 جامعةاختياري  **********

لمجموعا 18 المجموع  18 
 

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

 عدد الساعات المادة رقم المادة عدد الساعات المادة رقم المادة

30809200 

 

 أساسيات التشفير 

 

 3 البرمجة بلغة جافا 30801205 3

 1 مختبر البرمجة بلغة الجافا 30801206 3 تالبرمجة الموجهة للكائنا 30801203

 30801243 1 مختبر البرمجة الموجهة للكائنات 30801204

 
 3 (1) قواعد البياناتوإدارة تصميم 

 30801244 3 تحليل وتصميم الخوارزميات 30801215

 
 1 (1) قواعد البياناتوإدارة   تصميم مختبر 

30801220 

 

 المنطق الرقمي

 
3 30801218 

 

 ياكل البياتاته

 
3 

30202131 

 

 االحتماالت واإلحصاء

 
3 30801219 

 

 بياناتالهياكل مختبر 

 
1 

   30801230 

 

 مبادئ شبكات الحاسوب

 
3 

   30809231 

 

 شبكات الحاسوبمختبر 

 
1 

61 المجموع لمجموعا   16 
 

 السنة الثالثة

 الفصل الثاني الفصل االول

قم المادةر عدد الساعات المادة رقم المادة  عدد الساعات المادة 

 30809354 3 برمجة تطبيقات االنترنت 30801307

 
 3 الجرائم االلكترونية والتحقيقات الجنائية

 30809362 3 شبكات الحاسوب الالسلكية 30801333

 
 3  إدارة مخاطرأمن المعلومات

30809253 

 
 3 مراقبة الشبكات وتوثيقها 30809368 3 الشبكات أمن

30801342 

 

 تحليل وتصميم النظم

 
 3 البرمجة المرئية للهاتف النقال 30809367 3

 30801281 3 بروتوكوالت أمن المعلومات والشبكات 30809333

 
 3 مبادئ التحليل العددي

 علوم عسكرية 35001101   

 
3 

51 المجموع لمجموعا   18 

 

 السنة الرابعة

 الفصل الثاني الفصل االول

دةالما رقم المادة  عدد الساعات المادة رقم المادة عدد الساعات 

 لينكس الشبكات/ نظم تشغيل 30809426

 
 3 تخصص اختياري ********** 3

 3 تخصص اختياري ********** 3 لغة برمجة مختارة في أمن المعلومات 30809457

 6 لبة أمن المعلوماتالتدريب الميداني لط 30801472 1 ( لطلبة أمن المعلومات1مشروع تخرج ) 30809470

 2 ( لطلبة أمن المعلومات2مشروع تخرج ) 30809471 3 تخصص اختياري **********

    3 تربية وطنية 35002100

    3 اختياري جامعة *********

 المجموع
 
 
 

61 41 المجموع   
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