
 الخطة االسترشاديه لتخصص نظم المعلومات الحاسوبيه 

 

ىالسنة االول  

 

 

 

 الفصل الداراسي األول الفصل الدراسي الثاني
الساعات 
 المعتمدة 

الساعات  رقم المادة اسم المادة
 المعتمده

 رقم الماده اسم المادة

(1التفاضل والتكامل ) 3 35001101 العلوم العسكرية 3  10123020  

(2التفاضل والتكامل) 3 (1اللغة العربية ) 3 30202102   35003101 

(للكليات 2مهارات حاسوب ) 3
 العلمية 

(1مهارات حاسوب ) 3 30801101  35005101 

( 2مختبر مهارات الحاسوب ) ضمني
 للكليات العلمية 

(1اللغة االنجليزية) 3 30801102  35004101 

(2اللغة االنجليزية ) 3  30801100 مقدمة الى برمجة الحاسوب 3 35004102 

 المجموع 15 35002100 التربية الوطنية 3

 30202131 االحتماالت واالحصاء 3

 المجموع  18

 

 السنة الثانية 

 

 الفصل الداراسي األول الفصل الدراسي الثاني
الساعات 
 المعتمدة 

الساعات  رقم المادة اسم المادة
 المعتمده

المادهرقم  اسم المادة  

 ------ متطلب جامعة اختياري  3 30801204 البرمجة بلغة الجافا 3

 30801202 البرمجة الموجهة للكائنات  3 30801205 مختبر البرمجة بلغة الجافا  1

(1هياكل البيانات والملفات) 3  23080221 مختبر البرمجة الموجهة  1 
 للكائنات 

30801203 

والملفات مختبر هياكل البيانات  1
(1)  

33080221 التصميم والتحليل المنطقي  3 
 الرقمي

30802210 

(2اللغة العربية) 3 30802220 نماذج وقواعد البيانات  3  23500310  

الرياضيات المتقطعة لطلبة  3 30802221 مختبر نماذج وقواعد البيانات  1
 تكنولوجيا المعلومات

30801210 

 المجموع 16 30802211 مختبر التصميم والتحليل المنطقي  1

 -------- متطلب جامعة اختياري 3

 المجموع  16

 



 السنة الثالثة 

 

 الفصل الداراسي األول الفصل الدراسي الثاني
الساعات 
 المعتمدة 

الساعات  رقم المادة اسم المادة
 المعتمده

 رقم الماده اسم المادة

53080231 نظم التشغيل وبرمجة االنظمه  3  30802300 تطبيقات وخدمات الويب  3 
 30801230 شبكات الحاسوب  3 30802428 تنقيب البيانات  3
 30802214 نظرية الخوارزميات  3 30802326 مخازن البيانات  3
 30802429 مختبر تنقيب البيانات  1
33080232 ادارة نظم قواعد البيانات  3 30801342 تحليل وتصميم النظم  3  

 30802324 مختبر ادارة نظم قواعد البيانات  1 30802322 انظمة استرجاع المعلومات  3

ات وخدمات الويب مختبر تطبيق 1 30802327 مختبر مخازن البيانات 1  30802301 

 30202204 الجبر الخطي والتحليل العددي 3

71  المجموع  17 المجموع  

 

 

 السنة الرابعة

 

 

 

 الفصل الداراسي األول الفصل الدراسي الثاني
الساعات 
 المعتمدة 

الساعات  رقم المادة اسم المادة
 المعتمده

 رقم الماده اسم المادة

43130802 الشبكات االسلكية والمخصصة   3 ------- متطلب تخصص اختياري 3  

المشروع لطلبة نظم المعلومات  3
 الحاسوبيه 

30802470 
 

 ------ متطلب تخصص اختياري   3

 ------ متطلب تخصص اختياري 3 ------ متطلب تخصص اختياري 3

 30801343 هندسة البرمجيات  3 30802430 ادارة شبكات الحاسوب  3
التدريب الميداني لطلبة نظم  6 30802425 امن المعلومات  3

 المعلومات الحاسوبيه  
30802471 

 المجموع  15
 المجموع  18

 


