
كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات                                                   جامعة الزيتونة االردنية 

2006-2005                                                                العام الجامعي 

ً  ساعة معتمدة               82متطلبات التخصص : ثالثا

  ساعة معتمدة63متطلبات التخصص االجبارٌة : أ

المتطلب السابقم.ساسم المــــادةرقم المادةالمتطلب السابقم.ساسم المــــادةرقم المادة

30102120التصمٌم المنطقً ولغة التجمٌع1304010990102123اللغة العربٌة 0401100

30102106تكنولوجٌا االنترنت1304020990102209اللغة االنجلٌزٌة0402100

30102106البرمجة الكٌنونٌة0102214 … … …3العلوم العسكرٌة0409101

30102123معمارٌة الحاسوب0102223 … … …3التربٌة الوطنٌة0409103

30102214تراكٌب البٌانات0102232

30102123اساسٌات شبكات الحاسوب0102262

30102214البرمجة الكٌنونٌة المتقدمة0102317حد ادنى مادة واحدة من كل مجال وبحد اعلى مادتين من كل مجال

30102232تصمٌم وتحلٌل الخوارزمٌات0102341العلوم االنسانية: المجال االول

30102120نظرٌة الحسابات0102342المتطلب السابقم.ساسم المــــادةرقم المادة

30102232نظم قواعد البٌانات2304021000102352اللغة االنجلٌزٌة0402105

30102352تحلٌل وتصمٌم النظم0102354… … …3تارٌخ االردن الحدٌث0403100

30102123برمجة النظم0102374… … …3تارٌخ القدس0403105

30102262نظم التشغٌل0102378… … …3الثقافة االسالمٌة0404100

30101240بحوث العملٌات0102381… … …3التربٌة الرٌاضٌة0407100

30102232الذكاء االصطناع0102387ًالعلوم االجتماعية و االقتصادية: المجال الثاني

30102317 برمجة الوسائط المتعددة0102456… … …3مدخل الى علم االجتماع0405101

30102262شبكات الحاسوب المتقدمة0102462… … …3قضاٌا معاصرة0405102

0102462&30102317برمجة الشبكات0102463… … …3مبادئ فً علم النفس0405104

30102378برمجة المتحكمات المنطقٌة0102465… … …3مبادئ فً التربٌة0407102

موافقة القسم3تدرٌب تطبٌق0102493ً… … …3مبادئ  األقتصاد0505100

موافقة القسم3مشروع تخرج فً علم الحاسوب0102495العلوم و التكنولوجيا و الزراعة و الصحة: المجال الثالث

  ساعة معتمدة10متطلبات التخصص االجبارية المساندة : ب30102099مهارات الحاسوب0102102

المتطلب السابقم.ساسم المــــادةرقم المادة… … …3العلم و المجتمع0103100

13010101جبر خط0101240ً… … …3الصحة و الحٌاة0105101

.........3الفٌزٌاء  لطلبة تكنولوجٌا المعلومات0103106… … …3اساسٌات علم البٌئة0106100

10103106الفٌزٌاءالعملٌة لطلبة تكنولوجٌا المعلومات0103107… … …3النباتات الطبٌة0110100

30102106 مقدمة فً هندسة البرمجٌات0108230

 ساعات معتمدة9متطلبات التخصص االختٌارٌة : ج

المتطلب السابقم.ساسم المــــادةرقم المادةالمتطلب السابقم.ساسم المــــادةرقم المادة

130101101تحلٌل عددي0101321… … …13تفاضل وتكامل0101101

0102123&30103106الكترونٌات الحاسوب الشخص0102215ً… … …3احصاء واحتماالت0101133

موافقة القسم23لغة برمجة خاصه301021020102313لغة برمجة 0102106

موافقة القسمC.S3موضوعات مختارة فً علم 0102384 … … …3التراكٌب المحددة0102120

30102232محاكاة الحاسوب301021020102441تكنولوجٌا  المعلومات والمجتمع0107101

30102378الحسابات المتوازٌة0102451 ساعات معتمدة6المتطلبات االختيارية :ب

30102342تصميم المترجمات0102472المتطلب السابقم.ساسم المــــادةرقم المادة

30102232معالجة الصور301021060102482 التطبٌقات المهنٌة والكتابة التقنٌة0102234

30102262امن وحماٌة المعلومات0107231موافقة القسم13لغة برمجة خاصه0102312

ً… … …13كٌمٌاء عامه0104105  ساعات معتمدة3متطلب حر : رابعا

المتطلب السابقم.ساسم المــــادةرقم المادة30102106برمجٌات جاهزة0107201

3… … …

 ساعة معتمدة        133الخطة الدراسية لقسم  علم الحاسوب

2009-2008

 ساعة معتمدة 15المتطلبات االجبارية : أ

 ساعات معتمدة15المتطلبات االختيارية : ب

 ساعة معتمدة27متطلبات الجامعة : أوالً

 ساعة معتمدة12المتطلبات االجبارٌة : أ

 ً   ساعة معتمدة21متطلبات الكلية : ثانيا

قسم علم الحاسوب 

2008/2009العام الجامعي 


