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ساسم المادةرقم المادة
 

مالحظاتعفساسم المادةرقم المادةمالحظاتعف
برمجة الحاسوب 303062112تراكيب البيانات0306250

تراكيب البيانات30306250شبكات االنترنيت 03083231

تراكيب البيانات30306250نظم قواعد البيانات0309331----3العلوم العسكرية0200100

تراكيب البيانات  &  رياضيات متقطعة0306202 & 30306250تصميم  وتحليل الخوارزميات0306352لغة عربية استراكي31002100اللغة العربية 10021011

نظم قواعد البيانات30309331تحليل النظم0309353لغة انجليزي استدراكي31002200اللغة اإلنجليزية 10022011

تحليل النظم30309353هندسة االنترنيت0308357----3التربية الوطنية1002301

برمجة الويب 303082112التسويق اإلكتروني0308389

--موافقة القسم0تدريب عملي لإلنترنيت  0308390

التسويق اإلكتروني30308389االعمال الكترونية0308391--ما عدا طلبة الشريعة3الثقافة اإلسالمية وقضايا العصر  1001201

نظم قواعد البيانات30309331قواعد البيانات الموزعة0308399اللغة العربية 310021011اللغة العربية 10021022

نظم قواعد البيانات30309331اخالقيات نظم المعلومات وحقوق الملكية0309401--ما عدا طلبة اآلداب3تاريخ األردن وفلسطين1002302

شبكات االنترنيت 303083231شبكات االنترنيت 03084232----3القدس تاريخ وحضارة1002303

نظم قواعد البيانات30309331استرجاع المعلومات والبحث في االنترنيت0308438

تراكيب البيانات30306250التفاعل بين اإلنسان والحاسوب0305440----3مدخل الى علم األجتماع1002304

نظم قواعد البيانات30309331أمن  المعلومات والشبكات 0309481--ماعدا طلبة االقتصاد3مباديء علم األقتصاد1004101

تدريب عملي لإلنترنيت  30308390مشروع التخرج لإلنترنيت   0308490--ماعدا طلبة العلوم التربوية3مبادىء علم التربية1005101

----3اإلبداع واإلبتكار 10051021

برمجة الويب 303082112تكنولوجياXML 0308213----3اإلبداع واإلبتكار 2 1005103

برمجة الحاسوب 303062112البرمجة المتقدمة0306217--ما عدا طلبة الحقوق3مبادئ علم القانون1006101

----3تصميم المنطق الرقمي0306201  ----3مبادئ علم اإلتصال1014101

برمجة الويب 2  &  برمجة الحاسوب 03062112 & 30308211تصميم العاب االنترنيت0308312

تراكيب البيانات30306250لغات البرمجة0306314----3مبادئ علم الفلك1003301

تراكيب البيانات30306250الرسم بالحاسوب0306354----3الثقافة العلمية1003302

تراكيب البيانات30306250نمذجة وتحليل البرمجيات0305355----3مبادئ علم البيئة1007101

تراكيب البيانات30306250الذكاء االصطناعي0306380----3اإلسعافات األولية1008101

تراكيب البيانات30306250أنظمة تعدد العمالء0308380----3التثقيف الدوائي1011101

تراكيب البيانات30306250معالجة الصور الرقمية 0309384

نظم قواعد البيانات30309331نظم المعلومات الجغرافية0309385----3التفاضل والتكامل 03011011

الشبكات وادارتها  |  شبكات االنترنيت 03083231 | 30306324الشبكات الالسلكية0306422التفاضل والتكامل 303011011التفاضل والتكامل 03011022

تراكيب البيانات30306250نظم التشغيل0306432----3مقدمة في اإلحصاء0301131

نظم قواعد البيانات30309331نظم قواعد البيانات المتقدمة0309438----3فيزياء عامة 03021011

تحليل النظم   |  هندسة النظم الشيئية0305301 | 30309353تحليل النظم المتقدم0309456فيزياء عامة 303021011فيزياء عامة 03021022

أمن  المعلومات والشبكات 30309481امن مواقع االنترنيت0308480----3برمجة الحاسوب 03061101

--موافقة القسم3موضوعات حديثة في تكنولوجيا االنترنيت 03084851----3تطبيقات الحاسوب واإلنترنت0306132

--موافقة القسم3موضوعات حديثة في تكنولوجيا االنترنيت 03084862

تطبيقات الحاسوب واإلنترنت  &  برمجة الحاسوب 03062112 & 30306132التعلم باستخدام الحاسوب0309488

االعمال الكترونية30308391تطوير مواقع تجارة اإلكترونية0308489تطبيقات الحاسوب واإلنترنت30306132برمجة الويب 03081101

االعمال الكترونية30308391الحكومة اإلكترونية0308491برمجة الحاسوب 303061101رياضيات متقطعة0306202

برمجة الويب 303082112تصميم وتاليف الوسائط المتعددة0308202

----3الجبر الخطي 03012411برمجة الحاسوب 303061101برمجة الحاسوب 03062112

برمجة الويب 303081101برمجة الويب 03082112

برمجة الويب 303082112ادوات وبرمجيات االنترنيت0308212
خامسا: المتطلبات الحرة (3س. م)

المتطلب السابقالمتطلب السابق

مجال العلوم اإلنسانية

مجال العلوم اإلجتماعية واإلقتصادية

ب) متطلبات القسم االختيارية( 15 س.م) من بين المواد التالية على أن تكون 6 ساعات على األقل منها من مستوى سنة رابعة)

: المتطلبات المساندة (3س. م) رابعاً

: متطلبات القسم التخصصية (78 س.م) ثالثاُ

ب) متطلبات الجامعة االختيارية (15 س.م) من المجاالت التاليه بحيث يدرس الطالب ماده واحده على األقل من كل مجال

(أ) متطلبات القسم اإلجبارية (63 س.م)

: متطلبات الجامعة (27 س.م)  أوالً
أ) متطلبات الجامعة اإلجبارية (12 س.م)

ثانيا: متطلبات الكلية اإلجبارية (21 س.م)

مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة والزراعة
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