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   ()متطلبات جامعة، ومتطلبات كلية القسم لألخرينتتضمن المواد الدراسية التي يدرسها  األساسيةالعلوم  الدراسية لقسم*الخطة 

 الرقم
No. 

 المجال
Field 

 رقم المادة
Course 

No. 

 اسم المادة
Course Name 

 نوع المادة
Course Type 

 المتطلب السابق
Prerequisite 

 الخطة االرشادية
Advisement 

Plan 

ةساع  
 معتمدة
Credit 

1. 1 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 0 1/1 - عاممتطلب جامعة  مهارات الحاسوب االستدراكية 0120001
 3 1/1 - متطلب جامعة اختياري  تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 0120111

 تكنولوجيا المعلومات كلية متطلب مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 0120117
مهارات الحاسوب *

 االستدراكية
1/1 3 

2/1 - تكنولوجيا المعلومات كلية متطلب العلمية للكليات المهنية المهارات 0120118  3 

 تكنولوجيا المعلوماتكلية متطلب  مبادئ البرمجة 0120110
تكنولوجيا مقدمة في 

 المعلومات
2/1  3 

 3 2/2 مبادئ البرمجة تكنولوجيا المعلوماتكلية متطلب  تصميم صفحات االنترنت 0120261
 15 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 الرياضيات 2

 3 1/1 - متطلب كلية الهندسة (1التفاضل والتكامل ) 0120121
1/2 - متطلب كلية الصيدلة الصيدلة التفاضل والتكامل ط. 0120224  3 

 3 1/1 - تكنولوجيا المعلوماتكلية متطلب  مبادئ الرياضيات واالحصاء 0120126
كلية تكنولوجيا المعلوماتمتطلب  جبر خطي 0120127  3 1/2 مبادئ الرياضيات واالحصاء 
كلية تكنولوجيا المعلوماتمتطلب  تحليل عددي  0120128  3 2/3 واالحصاءمبادئ الرياضيات  

 15 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 الفيزياء 3

 3 1/1 - ، متطلب رياضياتمتطلب كلية الهندسة (1الفيزياء العامة ) 0120131
 1 1/2 (1الفيزياء العامة )* متطلب كلية الهندسة (1مختبر الفيزياء العملي ) 0120132
 2 1/2 - متطلب كلية الصيدلة الصيدلة الفيزياء العامة ط. 0120135

 6 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 الكيمياء 4
 3 1/1 - والتمريض، متطلب رياضيات متطلب كلية الصيدلة الكيمياء العامة 0120141
 1 1/1 الكيمياء العامة* متطلب كلية الصيدلة مختبر الكيمياء العامة 0120142

 4 المجال مجموع الساعات الدراسية في

 األحياء 5

 3 1/1 - ، متطلب رياضيات التمريضو  متطلب كلية الصيدلة علوم الحياة 0120151
 1 1/1 علوم الحياة* متطلب كلية الصيدلة مختبر علوم الحياة 0120152

 3 1/1 - متطلب جامعة اختياري  النباتات الطبية 0120153
 7 مجموع الساعات الدراسية في المجال

 47 مجموع الساعات الدراسية في الخطة
 بالتزامن يسمح تعني*  


