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 اللائحة الداخلية لكلية المعلوماتية والاتصالات

 في الجامعة الافتراضية السورية

 
 األولفصل ال

 تعاريف وأهداف الكلية والبنية العلمية 
 

 ، املعىن الوارد جبانب كل منها:ا النظامهذ يقصد ابلتعابري اآلتية يف معرض تطبيق أحكام: تعاريف - 1 املادة
 وزارة التعليم العايل. الوزارة: 
 وزير التعليم العايل. الوزير: 

 .رئيس اجلامعة االفرتاضية السورية رئيس اجلامعة:
 .اجلامعة االفرتاضية السورية اجلامعة:

 .جملس اجلامعة االفرتاضية السورية جملس اجلامعة:
 جملس الشؤون العلمية يف اجلامعة االفرتاضية السورية. جملس الشؤون العلمية: 

 النظام املايل للجامعة االفرتاضية السورية. النظام املايل:
 إحدى اجلامعات املعتمدة من قبل الوزارة. اجلامعة املعتمدة:

 .املعلوماتية واالتصاالتكلية  الكلية:
 تالتقانة االتصاعلومات أو تقانة امل علوماتية أواهلندسة امل الربانمج:

 .لنجاحاحق املعارف واملهارات اليت جيب أن حيصل عليها الطالب كي يست حمصالت التعلم:
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املعتمدة ويعد  ن الوحداتممعني  حجم التعلم املعتمد على حمصالت التعلم املستهدفة وأعباء العمل ذات الصلة، وخيصص لكل مقرر عدد الوحدة املعتمدة:
ن وقت يقضيه م( ساعة 25تمدة )الطالب مستحوذًا على هذه الوحدات يف حال حقق شروط النجاح اخلاصة ابملقرر، وتكافئ الوحدة املع

يه ص فالل فصل دراسي خيصخالفردية  لدراسةالطالب يف حضور اجللسات التزامنية ومتابعة اجللسات الالتزامنية وإجناز الوظائف والتكليفات وا
 أسبوع على األقل للتدريس الفعلي. /14/

 الوحدة التعليمية اليت يتم فيها امتحان الطالب. املقـــرر:
 الصف االفرتاضي:

 
 احملاضر هم، وما بينهم وبنيفيما بين لتواصلجمموعة من الطالب املسجلني على أحد مقررات الربامج، حيث ميكنهم متابعة اجللسات التزامنية، وا

 من خالل األنظمة الربجمية املعتمدة يف اجلامعة. 
 اجللسة التزامنية:

 
مية ياق تغطية مادة علرى ضمن سأن تُ  اء احلوارات والنقاشات اليت ميكنلقاء عرب اإلنرتنت جيمع احملاضر مع طالب صف افرتاضي هبدف إجر 

 أو تدريبية. 
 اجللسة الالتزامنية:

 
رجوع إليه و يتاح للطالب المعة على حنة اجلامن املادة العلمية للمقرر، وخيزن وفق أنظم اً تسجيل )صويت مرئي( جيريه أحد املختصني ويغطي جزء

 مىت يشاء.
حملددة يف هذه اوفقًا لألحكام  (التصاالتاتقانة ) بيقيةعلوم التطال واإلجازة يف (تقانة املعلومات) العلوم التطبيقية لوماتية واإلجازة يفاهلندسة املع اإلجازة يف درجات متنح اجلامعة - 2 املادة

 الالئحة.

 :الفصل الثاين
 أهداف الكلية

 هتدف الكلية إىل حتقيق األهداف اآلتية: - 3 املادة
 .اتوإدارة نظم املعلوم تهاتقاناهلندسة املعلوماتية و  تجمااليف  من خالل أتهيل األطر املتخصصةدعم التنمية الوطنية  .أ

 واالتصاالت. لوماتتنفيذيني يف جماالت تقاانت املعمشاريع يري مدو  تقنيني خمتصنيأتهيل  .ب
حتتاج  تلف املؤسسات األخرى اليتوخم، علوماتيةاالت واملالتقنية يف جمال تقاانت االتصقادرة على لعب دور الوسيط بني املؤسسات اليت تطور احللول واخلدمات الأتهيل األطر  .ج

 .هلذه احللول واخلدمات يف أعماهلا
 املشاركة يف تعزيز دور جمتمع املعرفة وأتمني احتياجاته. .د
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 الفصل الثالث
 البنية العلمية للكلية

 الربامج اآلتية:كلية تضم ال - 4 املادة
 ندسة املعلوماتية اهل .أ

 تقانة املعلومات  .ب

 تقانة االتصاالت  .ج

 

 رابعالفصل ال
 برانمج اهلندسة املعلوماتية

 أهداف الربانمج -5 املادة

بشكل عام، وبشكل خاص  معلوماتية( إىل إعداد مهندسي ITE: Information Technology Engineeringيهدف برانمج اإلجازة يف اهلندسة املعلوماتية )
، أو النظم والشبكات احلاسوبية، وميتلكون املعارف واملهارات األساسية يف هذه العلوم اهلندسية، وذلك من الذكاء الصنعي، أو الربجمياتهندسة مهندسي معلوماتية خمتصني يف 

تكار والتجديد، وإىل تزويد الطالب االب خالل توفري بيئة مناسبة لتطبيق طرائق التدريس احلديثة اليت حتفز الطالب على التحصيل والتحليل والرتكيب وتوليد احللول، وعلى عمليات
 . من خالل هذه البيئة مبا يلزم من معرفة نظرية وتطبيقية حيتاجها مهندسو املعلوماتية

 حمصالت التعلم -6 املادة
 اكتساب املعرفة والفهم:

 :منهاأن ميتلك جمموعة من املعارف والقيم، يتوقع من الطالب 
 .ظرية املتعلقة بتقاانت املعلوماتفهم األسس الني .1
 .فهم املبادئ والطرق اهلندسيةي .2
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 .رب الرايضي واالحتماالت واإلحصاءتعّرف على املبادئ الرايضية املتعلقة ابلتحليل الرايضي والتحليل العددي واجلي .3
 .ات ومعرفة طرق تنفيذها واختبارهاتعّرف على أسس تصميم نظم املعلومات والربجميي .4
 .ة طرق تنفيذها واختبارهاومعرف الذكاء الصنعيتعّرف على أسس تصميم نظم ي .5
 .املعلوماتية واملعطيات والشبكات تعّرف على أسس محاية النظمي .6
 املهارات الذهنية:

 :منها، واملهارات أن ميتلك جمموعة من املعارفيتوقع من الطالب 
 .ها ابستخدام األدوات املعلوماتيةعرفيوصف متطلبات النظم الربجمية و ي .1
 .زمة للتصميم والنمذجةبتطبيق املعارف واألدوات الال ()برجميات وعتاد صلب وشبكاتصمم النظم احلاسوبية ي .2
 .التقين األنسبتار احلل خيقارن احللول التقنية ملسألة و ي .3
 تربه بتطبيق املعارف النظرية واألدوات املعلوماتية املناسبة.خيصمم خطة عمل لتنفيذ مشروع، و ي .4

 املهارات املهنية والعملية:

 :منها، واملهاراتأن ميتلك جمموعة من املعارف الطالب  يتوقع من
 .يات النامجة عن االختبار بفعاليةلل املعطحيرصد و ي .1
 .ضبط جودة النظم املعلوماتيةيتقن طرائق إدارة املشاريع و ي .2
 .ختبارهااتقن تصميم قواعد املعطيات وطرق تنفيذها و ي .3
 .واختبارهاطرق تنفيذها و تقن تصميم الشبكات احلاسوبية ي .4
 .ليل والتصميم والتنفيذ واالختبارتقن خمتلف األدوات املعلوماتية الالزمة للتحي .5
 تقن التقاانت الربجمية والشبكية املختلفة والربجمة بلغات خمتلفة واستخدام منصات التطوير املختلفة.ي .6
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 املهارات العامة والقابلة لالنتقال:

 :منهاالقيم، املهارات و عارف و أن ميتلك جمموعة من امليتوقع من الطالب 
 .تواصل مع أشخاص من غري املختصنييعمل ضمن فريق متعدد االختصاصات و ي .1
 .ئة العملظهر مهارات شخصية فّعالة يف بيي .2
 .بين التعلم مدى احلياة كمنهج عملالتعلم الذايت وت يستطيع .3
 .تحقيق األعمال املطلوبة يف وقتهاعمل يف بيئة عمل جمهدة لي .4
 االلتزام الشخصي مبعايري املهنة وأخالقياهتا.ظهر ي .5

 التوجهات االختصاصية ضمن الربانمج -7 املادة

 ميكن للطالب أن خيتار أحد االختصاصات التالية:
 (:Software Engineering - SE) هندسة الربجميات .أ

تطوير تطبيقات األعمال البياانت، و  رة قواعداإلدارية، وإدا ربجميات، وتطوير تطبيقات الويب، ونظم املعلوماتاليغطي هذا االختصاص اجملاالت التالية: هندسة 
 اإللكرتونية.

 (:Artificial Intelligence - AI) الذكاء الصنعي .ب
 يغطي هذا االختصاص جمايل الذكاء الصنعي، ومعاجلة اللغات الطبيعية.

 (:Systems and Computer Networks – SCNاسوبية )احلشبكات النظم و ال .ج
 االختصاص جمايل نظم التشغيل، والشبكات احلاسوبية.يغطي هذا 

 
 شروط التسجيل يف الربانمج -8 املادة

أو ما يعادهلا )بعد معادلتها من وزارة   )حديثة أو قدمية( املهنيةأو  على شهادة الثانوية العلميةعلى األقل يشرتط للقبول يف برانمج اهلندسة املعلوماتية أن يكون املتقدم حاصالً 
 ابط أخرى حيددها جملس اجلامعة يف بداية كل عام دراسي.وأي ضو  %  حد أدىن 80مبعدل  ،بية(الرت 
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 أسس املفاضلة -9 املادة

 حيدد جملس اجلامعة يف بداية كل عام دراسي شروط وأسس املفاضلة اخلاصة ابلعام الدراسي.

 :اخلطة الدراسية -10 املادة
 سبعةاإلمجايل عددها رات ختصصية و لها، ومقر ، يتوجب على كل طالب دراستها والنجاح فيها بكاممخسونوعددها  عامة وأساسيةتقسم املقررات الدراسية إىل قسمني: مقررات  .أ

 ، خيتار منها الطالب ما يريد وذلك وفق االختصاص الذي يريد دراسته.وعشرون
 كتل:  مخستتوزع املقررات على  .ب

ة، العلوم اإلدارية واحملاسبإلنكليزية، و ؛ كاللغة اابلضرورة مبجال اهلندسة املعلوماتيةوهي العلوم اإلضافية على االختصاص، واليت ال ترتبط : عامةكتلة مقررات  .1
اعمة للمفاهيم املعرفية دلنقد، وتكون حليل، واوالفلسفية االجتماعية، واليت هتدف إىل توسيع مدارك الطالب وقدراته العامة على اإلدارة، وفهم االقتصاد، والت

 .االختصاصية
تأسيس الرئيسية يف ال مقرراتهي حقاً؛ و الواليت تكون مشرتكة بني كافة طالب الربانمج بغض النظر عن االختصاصات اليت سيختاروهنا : اسيةأس كتلة مقررات .2

لطالب التهيئة  هي ضرورية تملقرراا، وهذه عطياتبىن املجمة و جماالت العلوم األساسية اليت حيتاجها الطالب كالرايضيات والفيزايء، وجماالت الربجمة واخلوارزميات كالرب 
اهلندسية اليت و اكل املعلوماتية العلمية ليل وحل املشلمية لتحتساعده يف توسيع معارفه وتنمية قدراته الذهنية والتجريدية، وتوفر له األدوات واملنهجية العليصبح مهندساً، و 

 .تواجهه
 .خرىالختصاصات األلية ابلنسبة ، وهي اختيار هندسة الربجمياتالطالب يف حال قرر التخصص يف  يلتزم هبا: هندسة الربجمياتاختصاص  كتلة مقررات .3
 .رىختصاصات األخلنسبة لال، وهي اختيارية ابالذكاء الصنعييلتزم هبا الطالب يف حال قرر التخصص يف : الذكاء الصنعي كتلة مقررات اختصاص .4
سبة لالختصاصات ختيارية ابلنا، وهي وبيةوالشبكات احلاسالطالب يف حال قرر التخصص يف النظم  يلتزم هبا: شبكات حاسوبيةالنظم و الكتلة مقررات اختصاص  .5

 .األخرى
الوحدة جاح يف املقرر، حيث تقابل حيدد لكل مقرر عدد من الوحدات املعتمدة تتناسب مع عدد الساعات التدريسية املخصصة للمقرر وتعكس اجلهد الذي جيب على الطالب بذله للن .ج

 املعتمدة مخس وعشرين ساعة وسطياً.
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 جيب على الطالب خالل دراسته أن ينجز مشروعني: .د
 كامل.  وحدة معتمدة، وهو ميتد على فصل دراسي 180املشروع األول: هو مشروع عام ميكن للطالب اختياره بعد حصوله على  .1
ع راسيني كاملني، وجيب أن يكون موضو دوحدة معتمدة، وهو ميتد على فصلني  240 املشروع الثاين: هو مشروع ختصصي ميكن للطالب اختياره بعد حصوله على .2

 هذا املشروع متوافقاً مع التخصص الذي اختاره الطالب.
 سية.اً على عشرة فصول دراتقسم منوذجيوحدة معتمدة على األقل، و  300عدد الوحدات املعتمدة الالزمة لنيل شهادة اإلجازة يف اهلندسة املعلوماتية هي  .ه
 :تتألف كل كتلة من املقررات اآلتية .و
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 (General)العامة  المقرراتكتلة 

 عدد الوحدات المعتمدة األسبقيات المقرر بالعربية اسم المقرر باإلنكليزية اسم مقررال رمز
CCRD 

GCS301 Computer Skills-ICDL مهارات الحاسوب None 4.0 

GOE301 Introduction to On-Line Education مدخل إلى التعلم اإللكتروني None 4.0 

GTW301 
Communications Skills and 

Technical Writing 
 GCS301 5.0 مهارات التواصل والكتابة العلمية

GEN301 English Language I  ( 1اللغة اإلنكليزية ) None 0.0 

GEN401 English Language II  ( 2اللغة اإلنكليزية ) GEN301 0.0 

GMN401 Fundamentals of Management   أساسيات اإلدارة BNA405 4.0 

GEN501 English Language III  ( 3اللغة اإلنكليزية ) GEN401 3.0 

GEN502 English language IV  ( 4اللغة اإلنكليزية ) GEN501 3.0 

GAC501 Accounting المحاسبة GMN401 5.0 

GPM601 IT Project Management إدارة المشاريع المعلوماتية BSE501 6.0 

GEN601 English Language V  ( 5اللغة اإلنكليزية ) GEN502 3.0 

GET601 Ethics of Profession & Society خالقيات المهنة والمجتمعأ GPM601 6.0 
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GEP601 Epistemology & Computer Science  الحاسبنظرية المعرفة وعلوم GET601 4.0 

 

 

 (Basic) األساسية كتلة المقررات

 عدد الوحدات المعتمدة األسبقيات المقرر بالعربية اسم المقرر باإلنكليزية سما مقررال رمز
CCRD 

BPH401 Physics  فيزياءال None  5.0 

BMA401 Mathematical Analysis I  ( 1تحليل رياضي ) None 5.0 

BAS401 Algebraic Structures  بنى جبرية None 5.0 

BMA402 Mathematical Analysis II  ( 2تحليل رياضي ) BMA401 5.0 

BLA401 Linear Algebra الجبر الخطي BMA401 5.0 

BNA405 Numerical Analysis تحليل عددي BLA401 ,BMA402 5.0 

BEC401 Electronic Circuits الدارات اإللكترونية BPH401 5.0 

BLC401 Logical Circuit الدارات المنطقية BAS401 5.0 

BPG401 Programming I ( 1برمجة) None 5.0 

BPG402 Programming II ( 2برمجة) BPG401 5.0 



11  /73 

 

BWP401  Web Programming I  ( 1برمجة الويب) BPG402 5.0 

BSP501 Signal Processing  إشارةمعالجة BMA402 5.0 

BDM501 Discrete Mathematics الرياضيات المتقطعة  BLC401 5.0 

BDA501 Data Structures & Algorithms  بنى المعطيات والخوارزميات BPG402 6.0 

BDB501 Database Systems I  (1قواعد البيانات )نظم BDA501 4.0 

BDBL501 Database Systems I Lab  على التوازي مع  (1قواعد بيانات )نظم مخبر

BDB501 
4.0 

BCA501  Computer Architecture I  ( 1بنيان الحاسوب) BLC401 6.0 

BOS501 Operating Systems I  ( 1نظم التشغيل ) BCA501, BPG402 4.0 

BOSL501 Operating System Lab I  ( 1مخبر نظم تشغيل )  على التوازي مع

BOS501 
4.0 

BTS501 Telecommunication Systems نظم االتصاالت BLC401, BMA402 5.0 

BWP501 Web  Programming II ( 2برمجة الويب)  BWP401 5.0 

BAU501 Automata & Formal Languages ولغات صورية  اوتومات  BDM501, 

BDA501 
5.0 

BNT501 Computer Networks I ( 1الشبكات الحاسوبية) BTS501 6.0 

BAI501 Artificial Intelligence الذكاء الصنعي BDA501 6.0 
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BPG601 Programming III ( 3برمجة) BPG402 5.0 

BCM601 Compilers مترجماتال BAU501 6.0 

BPS601 Probability & Statistics  واإلحصاءاالحتماالت BDM501, 

BMA402 
6.0 

BPR601 Project I ( 1مشروع) 
 180بعد الحصول على 

ساعة معتمدة على األقل, 

BIS601 

6.0 

BSE601 Software Engineering I ( 1هندسة البرمجيات) BPG601 6.0 

BID601 
Information Systems Analysis and 

Design 
 BDB501 6.0 تحليل وتصميم نظم المعلومات

BIS601 Information System Security من تظم المعلومات أ BOS501, BDB501, 

BNT501, GET601 
6.0 

BCG601 Computer Graphics البيانيات BSP501, BDA501 6.0 

BMM601 Multimedia Systems نظم الوسائط المتعددة BCG601, BNT501 6.0 

BMP601 Mobile Applications Programming برمجة تطبيقات النقال BWP501 6.0 

BIA601 Intelligent  Algorithms الخوارزميات الذكية  BAI501 5.0 

BPR602 Project II  ( 2مشروع ) 
 240بعد الحصول على 

ساعة معتمدة على األقل 

 BPR601وتقديم 

10.0 

BSM601 
Simulation and Modelling and 

Verification 
 ,BPG601, BPS601 النمذجة والمحاكاة والتحقق

BPR601  
5.0 
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 (SE) هندسة البرمجياتاختصاص  كتلة مقررات

 األسبقيات اسم المقرر بالعربية سم المقرر باإلنكليزيةا مقرررمز ال
 عدد الوحدات المعتمدة

CCRD 

SSE602 Software Engineering  II ( 2هندسة البرمجيات)باللغة االنكليزية( ) 
GPM601, 

GEN601   
5.0 

SDA601  Data Structures & Algorithms II  (2الخوارزميات )وبنى المعطيات 
BDA501, 

BIA601 
5.0 

SAD601 Algorithm Analysis & Design تحليل وتصميم الخوارزميات SDA601 6.0 

SDB601 Database Systems II  (2قواعد البيانات )نظم 
BDB501, 

BIA601 
4.0 

SDBL601 Database Systems II Lab  (2قواعد البيانات )نظم مخبر 
على التوازي مع 

SDB601  
4.0 

SDE601 Data Mining  تنقيب البيانات 

BPS601,  

BID601, 

SSE602 

6.0 

SCP601 Compiler Project مشروع مترجمات 
BCM601, 

SSE602 
6.0 

SIR601 Information Retrieval استرجاع المعلومات 

BDA501, 

BDM501, 

SSE602 

6.0 

SSW601 Semantic Web  الدالليالويب 
BWP501, 

SDE601 
6.0 

SSQ601 Software Quality (In English) )جودة البرمجيات )باللغة االنكليزية SSE602 5.0 
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 (AI) الذكاء الصنعياختصاص  كتلة مقررات

 عدد الوحدات المعتمدة األسبقيات اسم المقرر بالعربية اسم المقرر باإلنكليزية مقرررمز ال
CCRD 

ANN601 Neural Networks & Fuzzy Logic الشبكات العصبونية والمنطق العائم BAI501,BIA601 5.0 

AVR601 Virtual Reality الواقع االفتراضي 
BMM601, 

ACV601 
6.0 

AML601 Machine Learning تعلم اآللة 

BPS601, 

BAI501, 

ANL601 

6.0 

ANL601 Natural Language Processing  الطبيعيةمعالجة اللغات BAI501, AIP601 6.0 

AES601 Expert Systems النظم الخبيرة 
BAI501, 

GPM601 
6.0 

AIP601 Digital Image Processing )معالجة الصورة الرقمية )باللغة االنكليزية 

BCG601, 

GEN601, 

BIA601 

6.0 

ACV601 Computer Vision (In English)  (االنكليزيةالرؤية الحاسوبية )باللغة IIP601 6.0 

SIR601 Information Retrieval استرجاع المعلومات 
BDA501, 

BDM501 
6.0 

SSW601 Semantic Web الويب الداللي BWP501 6.0 
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 (SCNاختصاص النظم والشبكات الحاسوبية  ) كتلة مقررات

 األسبقيات اسم المقرر بالعربية اسم المقرر باإلنكليزية مقرررمز ال
 عدد الوحدات المعتمدة

CCRD 

NCA601 Computer Architecture II ( 2بنيان الحاسوب) 
BCA501, 

BIA601 
6.0 

NNP601 Network Application Programming برمجة التطبيقات الشبكية 

BPG402, 

BNT501, 

BIA601 

5.0 

NNS601 Network Services خدمات شبكية 
BNT501, 

NOS601 
6.0 

NNT601  Networking II ( 2شبكات) 
BNT501, 

NOS601 
6.0 

NOS601 Operating Systems II (In English)  ( 2نظم التشغيل )باللغة االنكليزية( ) 

 BOS501, 

GEN601, 

GPM601 

4.0 

NOSL601 Operating Systems II Lab  ( 2مخبر نظم التشغيل ) 
 التوازي مع على

NOS601 
4.0 

NNM601 Network Management  شبكاتالإدارة NNT601 6.0 

NSS601 Computer Networks Security من الشبكات الحاسوبيةأ BIS601 6.0 

NDS601 
Distributed & Cloud Systems (In 

English) 
 NOS601 6.0 ة(النظم الموزعة والسحابية )باللغة االنكليزي

NRT601 Real Time Systems نظم الزمن الحقيقي 
NOS601, 

NNS601 
6.0 
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 :لكل من اجلذع الرئيسي واالختصاصات املختلفةللدراسة  النماذج االسرتشادية .ز

 للتوضيح على النحو التايل:فيما يلي : تستخدم األلوان يف النماذج االسرتشادية مالحظة

 معني  اختصاص مقرراتمن  مقرر اختصاص )غري حمدد( من مقرر (Bمن كتلة املواد األساسية ) مقرر (Gمن كتلة املواد العامة ) مقرر الداللة واللون

 

 لجذع األساسي لمسار شهادة اإلجازة في الهندسة المعلوماتيةالنموذج االسترشادي ل

 الفصل

SEM 

 المقرررمز 

SYM 

 باللغة االنكليزية المقرراسم 

English Name 

 بالغة العربية المقرراسم 

Arabic Name 
CRDc 

S1 

GCS301 Computer Skills-ICDL 4.00 مهارات الحاسوب 

GOE301 Introduction to On-Line Education 4.00 مدخل إلى التعلم اإللكتروني 

BPH401 Physics 5.00 فيزياءال 

BMA401 Mathematical Analysis I  ( 1تحليل رياضي ) 5.00 

BAS401 Algebraic Structures  5.00 بنى جبرية 

BPG401 Programming I ( 1البرمجة) 5.00 

GEN301 English Language I ( 1اللغة اإلنكليزية ) 0.00 

S2 

GWT301 
Communications Skills and 

Technical Writing 
 5.00 مهارات التواصل والكتابة العلمية

BLA401 Linear Algebra 5.00 الجبر الخطي 

BMA402 Mathematical Analysis II ( 2تحليل رياضي) 5.00 

BEC401 Electronic Circuits 5.00 الدارات اإللكترونية 

BLC401 Logical Circuit 5.00 الدارات المنطقية 

BPG402 Programming II ( 2برمجة) 5.00 

GEN401 English Language II  ( 2اللغة اإلنكليزية ) 0.00 

S3 
BNA401 Numerical Analysis 5.00 تحليل عددي 

BWP401 Web Programming I ( 1برمجة الويب) 5.00 
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BCA501 Computer Architecture I ( 1بنيان الحاسوب) 6.00 

BSP501 Signal Processing  5.00 إشارةمعالجة 

BDA501 Data Structures and Algorithms I ( 1بنى المعطيات والخوارزميات) 6.00 

GEN501 English Language III  ( 3اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S4 

GMN401 Fundamentals of Management   4.00 أساسيات اإلدارة 

BDM501 Discrete Mathematics 5.00 الرياضيات المتقطعة 

BTS501 Telecommunication Systems 5.00 نظم االتصاالت 

BDB501 Database Systems I  4.00 ( 1البيانات ) قواعد نظم 

BDBL501 Database Systems I Lab  4.00 ( 1قواعد بيانات ) نظم مخبر 

BWP501 Web Programming II ( 2برمجة الويب) 5.00 

GEN502 English language IV  ( 4اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S5 

GAC501 Accounting 5.00 المحاسبة 

BPS501 Probability & Statistics  6.00 واإلحصاءاالحتماالت 

BOS501 Operating Systems I  ( 1نظم التشغيل ) 4.00 

BOSL501 Operating System I Lab  ( 1مخبر نظم تشغيل ) 4.00 

BAU501 Automata & Formal Languages 5.00 اوتومات ولغات صورية 

BPG601 Programming III ( 3البرمجة) 5.00 

GEN601 English Language V  ( 5اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S6 

BAI501 Artificial Intelligence 6.00 الذكاء الصنعي 

BNT501 Computer Networks I ( 1الشبكات الحاسوبية) 6.00 

BSE601 Software Engineering I  ( 1هندسة البرمجيات ) 6.00 

BCM601 Compilers 6.00 مترجماتال 

BCG601 Computer Graphics 6.00 البيانيات 

S7 

GPM601 IT Project Management 6.00 إدارة المشاريع المعلوماتية 

BIA601 Intelligent  Algorithms 5.00 الخوارزميات الذكية 

BMP601 Mobile Applications Programming 6.00 برمجة تطبيقات النقال 

BID601 
Information Systems Analysis and 

Design 
 6.00 تحليل وتصميم نظم المعلومات

BMM601 Multimedia Systems 6.00 نظم الوسائط المتعددة 

S8 
GET601 Ethics of Profession & Society 6.00 المهنة والمجتمع أخالقيات 

  Specialization Course حسب االختصاص مقرر - 
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  Specialization Course حسب االختصاص مقرر - 

  Specialization Course حسب االختصاص مقرر - 

BPR601 Project I  ( 1مشروع ) 6.00 

 S9 

BIS601 Information System Security  6.00 امن تظم المعلومات 

  Specialization Course حسب االختصاص مقرر - 

  Specialization Course حسب االختصاص مقرر - 

  Specialization Course حسب االختصاص مقرر - 

BPR602 Project II  ( 2مشروع ) 5.00 

S10 

GEP601 
Epistemology & Computer 

Science 
 4.00 نظرية المعرفة وعلوم الحاسب

BSM601 
Simulation and Modelling and 

Verification 
 5.00 النمذجة والمحاكاة والتحقق

  Specialization Course حسب االختصاص مقرر - 

  Specialization Course حسب االختصاص مقرر - 

  Specialization Course حسب االختصاص مقرر - 

BPR602 Project II  ( 2مشروع ) 5.00 

     

 

  



19  /73 

 

 (SE) هندسة البرمجيات في الهندسة المعلوماتية باختصاص اإلجازةالنموذج االسترشادي لمسار شهادة 

 الفصل

SEM 

 مقرررمز ال

SYM 

 باللغة االنكليزية مقرراسم ال

English Name 

 باللغة العربية مقرراسم ال

Arabic Name 
CRDc 

S1 

GCS301 Computer Skills-ICDL 4.00 مهارات الحاسوب 

GOE301 
Introduction to On-Line 

Education 
 4.00 مدخل إلى التعلم اإللكتروني

BPH401 Physics 5.00 فيزياءال 

BMA401 Mathematical Analysis I  ( 1تحليل رياضي ) 5.00 

BAS401 Algebraic Structures  5.00 بنى جبرية 

BPG401 Programming I ( 1البرمجة) 5.00 

GEN301 English Language I ( 1اللغة اإلنكليزية ) 0.00 

S2 

GWT301 
Communications Skills and 

Technical Writing 
 5.00 مهارات التواصل والكتابة العلمية

BLA401 Linear Algebra 5.00 الجبر الخطي 

BMA402 Mathematical Analysis II ( 2تحليل رياضي) 5.00 

BEC401 Electronic Circuits 5.00 الدارات اإللكترونية 

BLC401 Logical Circuit 5.00 الدارات المنطقية 

BPG402 Programming II ( 2برمجة) 5.00 

GEN401 English Language II  ( 2اللغة اإلنكليزية ) 0.00 

S3 

BNA401 Numerical Analysis 5.00 تحليل عددي 

BWP401 Web Programming I ( 1برمجة الويب) 5.00 

BCA501 Computer Architecture I  6.00 (1الحاسوب )بنيان 

BSP501 Signal Processing  5.00 إشارةمعالجة 

BDA501 Data Structures and Algorithms I ( 1بنى المعطيات والخوارزميات) 6.00 

GEN501 English Language III  ( 3اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S4 GMN401 Fundamentals of Management   4.00 أساسيات اإلدارة 
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BDM501 Discrete Mathematics 5.00 الرياضيات المتقطعة 

BTS501 Telecommunication Systems 5.00 نظم االتصاالت 

BDB501 Database Systems I  4.00 ( 1قواعد البيانات ) نظم 

BDBL501 Database Systems I Lab  4.00 ( 1قواعد بيانات ) نظم مخبر 

BWP501 Web Programming II ( 2برمجة الويب) 5.00 

GEN502 English language IV  ( 4اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S5 

GAC501 Accounting 5.00 المحاسبة 

BPS501 Probability & Statistics  6.00 واإلحصاءاالحتماالت 

BOS501 Operating Systems I  ( 1نظم التشغيل ) 4.00 

BOSL501 Operating System I Lab  ( 1مخبر نظم تشغيل ) 4.00 

BAU501 Automata & Formal Languages 5.00 اوتومات ولغات صورية 

BPG601 Programming III ( 3البرمجة) 5.00 

GEN601 English Language V  ( 5اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S6 

BAI501 Artificial Intelligence  6.00 الصنعيالذكاء 

BNT501 Computer Networks I ( 1الشبكات الحاسوبية) 6.00 

BSE601 Software Engineering I  ( 1هندسة البرمجيات ) 6.00 

BCM601 Compilers 6.00 مترجماتال 

BCG601 Computer Graphics 6.00 البيانيات 

S7 

GPM601 IT Project Management  6.00 المعلوماتيةإدارة المشاريع 

BIA601 Intelligent  Algorithms 5.00 الخوارزميات الذكية 

BMP601 
Mobile Applications 

Programming 
 6.00 برمجة تطبيقات النقال

BID601 
Information Systems Analysis 

and Design 
 6.00 تحليل وتصميم نظم المعلومات

BMM601 Multimedia Systems  6.00 الوسائط المتعددةنظم 

S8 

GET601 Ethics of Profession & Society 6.00 المهنة والمجتمع أخالقيات 

SSE602 Software Engineering  II  ( 2هندسة البرمجيات ) 5.00 

SDA601 Data Structures & Algorithms II ( 2بنى المعطيات والخوارزميات) 6.00 
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SDB601 Database Systems II  4.00 ( 2قواعد البيانات ) نظم 

SDBL601 Database Systems II Lab 4.00 ( 2قواعد البيانات ) نظم  مخبر 

BPR601 Project I  ( 1مشروع ) 6.00 

S9  

BIS601 Information System Security  6.00 امن تظم المعلومات 

SAD601 Algorithm Analysis & Design  6.00 الخوارزمياتتحليل وتصميم 

SCP601  Compiler Project 6.00 مشروع المترجمات 

SDE601 Data Mining  6.00 تنقيب البيانات 

BPR602 Project II  ( 2مشروع ) 5.00 

S10 

GEP601 
Epistemology & Computer 

Science 
 4.00 نظرية المعرفة وعلوم الحاسب

BSM601 
Simulation and Modelling and 

Verification 
 5.00 النمذجة والمحاكاة والتحقق

SIR601 Information Retrieval 6.00 استرجاع المعلومات 

SSW601 Semantic Web 6.00 الويب الداللي 

SSQ601 Software Quality 5.00 جودة البرمجيات 

BPR602 Project II  ( 2مشروع ) 5.00 
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 (AI) الذكاء الصنعيفي الهندسة المعلوماتية باختصاص  اإلجازةلمسار شهادة  النموذج االسترشادي

 الفصل

SEM 

 مقرررمز ال

SYM 

 باللغة االنكليزية مقرراسم ال

English Name 

 باللغة العربية مقرراسم ال

Arabic Name 
CRDc 

S1 

GCS301 Computer Skills-ICDL 4.00 مهارات الحاسوب 

GOE301 
Introduction to On-Line 

Education 
 4.00 مدخل إلى التعلم اإللكتروني

BPH401 Physics 5.00 فيزياءال 

BMA401 Mathematical Analysis I  ( 1تحليل رياضي ) 5.00 

BAS401 Algebraic Structures  5.00 بنى جبرية 

BPG401 Programming I ( 1البرمجة) 5.00 

GEN301 English Language I ( 1اللغة اإلنكليزية ) 0.00 

S2 

GWT301 
Communications Skills and 

Technical Writing 
 5.00 مهارات التواصل والكتابة العلمية

BLA401 Linear Algebra 5.00 الجبر الخطي 

BMA402 Mathematical Analysis II ( 2تحليل رياضي) 5.00 

BEC401 Electronic Circuits  5.00 اإللكترونيةالدارات 

BLC401 Logical Circuit 5.00 الدارات المنطقية 

BPG402 Programming II ( 2برمجة) 5.00 

GEN401 English Language II  ( 2اللغة اإلنكليزية ) 0.00 

S3 

BNA401 Numerical Analysis 5.00 تحليل عددي 

BWP401 Web Programming I ( 1برمجة الويب) 5.00 

BCA501 Computer Architecture I ( 1بنيان الحاسوب) 6.00 

BSP501 Signal Processing  5.00 إشارةمعالجة 

BDA501 Data Structures and Algorithms I ( 1بنى المعطيات والخوارزميات) 6.00 

GEN501 English Language III  ( 3اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S4 
GMN401 Fundamentals of Management   4.00 أساسيات اإلدارة 

BDM501 Discrete Mathematics 5.00 الرياضيات المتقطعة 
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BTS501 Telecommunication Systems 5.00 نظم االتصاالت 

BDB501 Database Systems I  4.00 ( 1قواعد البيانات ) نظم 

BDBL501 Database Systems I Lab  4.00 ( 1قواعد بيانات ) نظم  مخبر 

BWP501 Web Programming II ( 2برمجة الويب) 5.00 

GEN502 English language IV  ( 4اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S5 

GAC501 Accounting 5.00 المحاسبة 

BPS501 Probability & Statistics  6.00 واإلحصاءاالحتماالت 

BOS501 Operating Systems I  ( 1نظم التشغيل ) 4.00 

BOSL501 Operating System I Lab  ( 1مخبر نظم تشغيل ) 4.00 

BAU501 Automata & Formal Languages 5.00 اوتومات ولغات صورية 

BPG601 Programming III ( 3البرمجة) 5.00 

GEN601 English Language V  ( 5اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S6 

BAI501 Artificial Intelligence 6.00 الذكاء الصنعي 

BNT501 Computer Networks I ( 1الشبكات الحاسوبية) 6.00 

BSE601 Software Engineering I  ( 1هندسة البرمجيات ) 6.00 

BCM601 Compilers 6.00 مترجماتال 

BCG601 Computer Graphics 6.00 البيانيات 

S7 

GPM601 IT Project Management 6.00 إدارة المشاريع المعلوماتية 

BIA601 Intelligent  Algorithms 5.00 الخوارزميات الذكية 

BMP601 
Mobile Applications 

Programming 
 6.00 برمجة تطبيقات النقال

BID601 
Information Systems Analysis 

and Design 
 6.00 تحليل وتصميم نظم المعلومات

BMM601 Multimedia Systems 6.00 نظم الوسائط المتعددة 

S8 

GET601 Ethics of Profession & Society 6.00 المهنة والمجتمع أخالقيات 

AES601 Expert Systems 6.00 النظم الخبيرة 

AIP601 Digital Image Processing 6.00 معالجة الصورة الرقمية 

ANN601 Neural Networks & Fuzzy Logic 6.00 الشبكات العصبونية والمنطق العائم 
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BPR601 Project I  ( 1مشروع ) 6.00 

S9 

BIS601 Information System Security  6.00 امن تظم المعلومات 

ACV601 Computer Vision 6.00 الرؤية الحاسوبية 

ANL601 Natural Language Processing 6.00 معالجة اللغات الطبيعية 

SSW601 Semantic Web 6.00 الويب الداللي 

BPR602 Project II  ( 2مشروع ) 5.00 

S10 

GEP601 
Epistemology & Computer 

Science 
 4.00 نظرية المعرفة وعلوم الحاسب

BSM601 
Simulation and Modelling and 

Verification 
 5.00 النمذجة والمحاكاة والتحقق

SIR601 Information Retrieval 6.00 استرجاع المعلومات 

AVR601 Virtual Reality 6.00 الواقع االفتراضي 

AML601 Machine Learning 6.00 تعلم اآللة 

BPR602 Project II  ( 2مشروع ) 5.00 
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 (SCN) في الهندسة المعلوماتية باختصاص النظم والشبكات الحاسوبية اإلجازةالنموذج االسترشادي لمسار شهادة 

 الفصل

SEM 

 مقرررمز ال

SYM 

 باللغة االنكليزية مقرراسم ال

English Name 

 باللغة العربية مقرراسم ال

Arabic Name 
CRD 

S1 

GCS301 Computer Skills-ICDL 4.00 مهارات الحاسوب 

GOE301 
Introduction to On-Line 

Education 
 4.00 مدخل إلى التعلم اإللكتروني

BPH401 Physics 5.00 فيزياءال 

BMA401 Mathematical Analysis I  ( 1تحليل رياضي ) 5.00 

BAS401 Algebraic Structures  5.00 بنى جبرية 

BPG401 Programming I ( 1البرمجة) 5.00 

GEN301 English Language I 0.00 ( 1اإلنكليزية ) اللغة 

S2 

GWT301 
Communications Skills and 

Technical Writing 
 5.00 مهارات التواصل والكتابة العلمية

BLA401 Linear Algebra 5.00 الجبر الخطي 

BMA402 Mathematical Analysis II ( 2تحليل رياضي) 5.00 

BEC401 Electronic Circuits  5.00 اإللكترونيةالدارات 

BLC401 Logical Circuit 5.00 الدارات المنطقية 

BPG402 Programming II ( 2برمجة) 5.00 

GEN401 English Language II  ( 2اللغة اإلنكليزية ) 0.00 

S3 

BNA401 Numerical Analysis 5.00 تحليل عددي 

BWP401 Web Programming I ( 1برمجة الويب) 5.00 

BCA501 Computer Architecture I ( 1بنيان الحاسوب) 6.00 

BSP501 Signal Processing  5.00 إشارةمعالجة 

BDA501 Data Structures and Algorithms I ( 1بنى المعطيات والخوارزميات) 6.00 

GEN501 English Language III  ( 3اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S4 GMN401 Fundamentals of Management   4.00 أساسيات اإلدارة 
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BDM501 Discrete Mathematics 5.00 الرياضيات المتقطعة 

BTS501 Telecommunication Systems 5.00 نظم االتصاالت 

BDB501 Database Systems I  4.00 ( 1قواعد البيانات ) نظم 

BDBL501 Database Systems I Lab  4.00 ( 1قواعد بيانات ) نظم  مخبر 

BWP501 Web Programming II ( 2برمجة الويب) 5.00 

GEN502 English language IV  ( 4اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S5 

GAC501 Accounting 5.00 المحاسبة 

BPS501 Probability & Statistics  6.00 واإلحصاءاالحتماالت 

BOS501 Operating Systems I  ( 1نظم التشغيل ) 4.00 

BOSL501 Operating System I Lab  ( 1مخبر نظم تشغيل ) 4.00 

BAU501 Automata & Formal Languages 5.00 اوتومات ولغات صورية 

BPG601 Programming III ( 3البرمجة) 5.00 

GEN601 English Language V  ( 5اللغة اإلنكليزية ) 3.00 

S6 

BAI501 Artificial Intelligence 6.00 الذكاء الصنعي 

BNT501 Computer Networks I ( 1الشبكات الحاسوبية) 6.00 

BSE601 Software Engineering I  ( 1هندسة البرمجيات ) 6.00 

BCM601 Compilers 6.00 مترجماتال 

BCG601 Computer Graphics 6.00 البيانيات 

S7 

GPM601 IT Project Management 6.00 إدارة المشاريع المعلوماتية 

BIA601 Intelligent  Algorithms 5.00 الخوارزميات الذكية 

BMP601 
Mobile Applications 

Programming 
 6.00 برمجة تطبيقات النقال

BID601 
Information Systems Analysis 

and Design 
 6.00 تحليل وتصميم نظم المعلومات

BMM601 Multimedia Systems 6.00 نظم الوسائط المتعددة 

S8 

GET601 Ethics of Profession & Society 6.00 المهنة والمجتمع أخالقيات 

NCA601 Computer Architecture II ( 2بنيان الحاسوب) 6.00 

NNP601 Network Application 5.00 برمجة التطبيقات الشبكية 
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Programming 

NOS601 Operating Systems II  ( 2نظم التشغيل ) 4.00 

NOSL601 Operating Systems II Lab  ( 2مخبر نظم التشغيل ) 4.00 

BPR601 Project I  ( 1مشروع ) 6.00 

 S9 

BIS601 Information System Security  6.00 امن تظم المعلومات 

NNS601 Network Services 6.00 خدمات شبكية 

NNT601 Computer Networks II ( 2الشبكات الحاسوبية) 6.00 

NDS601 Distributed & Cloud Systems 6.00 النظم الموزعة والسحابية 

BPR602 Project II  ( 2مشروع ) 5.00 

S10 

GEP601 
Epistemology & Computer 

Science 
 4.00 نظرية المعرفة وعلوم الحاسب

BSM601 
Simulation and Modelling and 

Verification 
 5.00 النمذجة والمحاكاة والتحقق

NNM601 Network Management  6.00 شبكاتالإدارة 

NSS601 Computer Networks Security 6.00 امن الشبكات الحاسوبية 

NRT601 Real Time Systems 5.00 نظم الزمن الحقيقي 

BPR602 Project II  ( 2مشروع ) 5.00 
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 لكل مقرر حبسب اجلدول التايل:عدد ساعات التواصل واجللسات الال تزامنية  حيدد .ح

 كتلة المقررات الدراسية كاملة لبرنامج اإلجازة في الهندسة المعلوماتية

 AHAC CHSC WLAC WLSC THC CRDC األسبقيات اسم المقرر بالعربية اسم المقرر باإلنكليزية رمز المادة

GCS301 Computer Skills-ICDL مهارات الحاسوب None 18.0 18.0 18.0 24.0 78.0 4.0 

GOE301 
Introduction to On-Line 

Education 
 None 18.0 18.0 18.0 24.0 78.0 4.0 مدخل إلى التعلم اإللكتروني

GTW301 
Communications Skills 

and Technical Writing 

مهارات التواصل والكتابة 

 العلمية
None 24.0 18.0 36.0 24.0 102.0 5.0 

GEN301 English Language I  ( 1اللغة اإلنكليزية ) None 18.0 6.0 24.0 12.0 60.0 0.0 

GEN401 English Language II  ( 2اللغة اإلنكليزية ) GEN301 18.0 6.0 24.0 12.0 60.0 0.0 

GMN401 
Fundamentals of 

Management  
 None 18.0 18.0 18.0 24.0 78.0 4.0 أساسيات اإلدارة 

GEN501 English Language III  ( 3اللغة اإلنكليزية ) GEN401 18.0 6.0 24.0 12.0 60.0 3.0 

GEN502 English language IV  ( 4اللغة اإلنكليزية ) GEN501 18.0 6.0 24.0 12.0 60.0 3.0 

GAC501 Accounting المحاسبة None 18.0 18.0 36.0 36.0 108.0 5.0 

GPM601 IT Project Management إدارة المشاريع المعلوماتية BSE501 24.0 18.0 48.0 36.0 126.0 6.0 

GEN601 English Language V  ( 5اللغة اإلنكليزية ) GEN502 18.0 6.0 24.0 12.0 60.0 3.0 

GET601 
Ethics of Profession & 

Society 
 None 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 المهنة والمجتمع أخالقيات

GEP601 
Epistemology & 

Computer Science 

نظرية المعرفة وعلوم 

 الحاسب
None 18.0 18.0 18.0 24.0 78.0 4.0 

BPH401 Physics  فيزياءال None  24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BMA401 Mathematical Analysis I  ( 1تحليل رياضي ) None 24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BAS401 Algebraic Structures  بنى جبرية None 24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BMA402 
Mathematical Analysis 

II 
 BMA401 24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 ( 2تحليل رياضي ) 

BLA401 Linear Algebra الجبر الخطي BMA401 24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BNA405 Numerical Analysis تحليل عددي 
BLA401 

,BMA402 
24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BEC401 Electronic Circuits الدارات اإللكترونية BPH401 24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BLC401 Logical Circuit الدارات المنطقية BAS401 24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 
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BPG401 Programming I ( 1برمجة) None 24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BPG402 Programming II ( 2برمجة) BPG401 24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BWP401  Web Programming I  ( 1برمجة الويب) BPG401 24.0 18.0 36.0 24.0 102.0 5.0 

BSP501 Signal Processing  إشارةمعالجة BMA402 24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BDM501 Discrete Mathematics الرياضيات المتقطعة  BLC401 24.0 18.0 36.0 24.0 102.0 5.0 

BDA501 
Data Structures & 

Algorithms  

بنى المعطيات 

 والخوارزميات 
BPG402 24.0 24.0 36.0 48.0 132.0 6.0 

BDB501 Database Systems I  (1قواعد البيانات )نظم BDA501 18.0 18.0 24.0 24.0 84.0 4.0 

BDBL501 Database Systems I Lab  (1قواعد بيانات )نظم مخبر 
على التوازي مع 

BDB501 
18.0 18.0 24.0 24.0 84.0 4.0 

BCA501 
 Computer Architecture 

I 
 BLC401 24.0 24.0 36.0 48.0 132.0 6.0 (1بنيان الحاسوب ) 

BOS501 Operating Systems I  ( 1نظم التشغيل ) 
BCA501, 

BPG402 
18.0 18.0 24.0 24.0 84.0 4.0 

BOSl501 Operating System I Lab  ( 1مخبر نظم تشغيل ) 
على التوازي مع 

BOS501 
18.0 18.0 24.0 24.0 84.0 4.0 

BTS501 
Telecommunication 

Systems 
 نظم االتصاالت

BLC401, 

BMA402 
24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BWP501 Web  Programming II ( 2برمجة الويب) 
BPG402, 

BWP401 
24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BAU501 
Automata & Formal 

Languages 
 اوتومات ولغات صورية

 BDM501, 

BDA501 
24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

BNT501 Computer Networks I ( 1الشبكات الحاسوبية) BTS501 24.0 24.0 36.0 48.0 132.0 6.0 

BAI501 Artificial Intelligence الذكاء الصنعي BDA501 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

BPG601 Programming III ( 3برمجة) BPG402 18.0 18.0 36.0 48.0 120.0 5.0 

BCM601 Compilers مترجمات BAU501 24.0 18.0 48.0 36.0 126.0 6.0 

BPS601 Probability & Statistics  واإلحصاءاالحتماالت 
BDM501, 

BMA402 
24.0 18.0 48.0 36.0 126.0 6.0 

BPR601 Project I ( 1مشروع) 

بعد الحصول على 

ساعة معتمدة  180

 BIS601على األقل, 

24.0 8.0 48.0 48.0 128.0 6.0 

BSE601 Software Engineering I  ( 1هندسة البرمجيات ) BPG402 24.0 18.0 36.0 48.0 126.0 6.0 

BID601 
Information Systems 

Analysis and Design 

تحليل وتصميم نظم 

 المعلومات
BDB501 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

BIS601 Information System  امن تظم المعلومات BOS501, 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 
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Security BDB501, 

BNT501 

BCG601 Computer Graphics البيانيات 
BSP501, 

BDA501 
18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

BMM601 Multimedia Systems نظم الوسائط المتعددة 
BCG601, 

BNT501 
18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

BMP601 
Mobile Applications 

Programming 
 BWP501 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 برمجة تطبيقات النقال

BIA601 Intelligent  Algorithms الخوارزميات الذكية  BAI501 18.0 18.0 36.0 36.0 108.0 5.0 

BPR602 Project II  ( 2مشروع ) 

بعد الحصول على 

ساعة معتمدة  240

على األقل وتقديم 

BPR601 

18.0 16.0 72.0 128.0 234.0 10.0 

BSM601 

Simulation and 

Modeling and 

Verification 

 النمذجة والمحاكاة والتحقق
BPG601, 

BPS601 
24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

SSE602 Software Engineering  II 
(  2) هندسة البرمجيات 

 )باللغة االنكليزية(

BSE601, 

GEN601 
24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

SDA601 
 Data Structures & 

Algorithms II 

الخوارزميات وبنى 

 (2المعطيات )
BDA501 18.0 18.0 36.0 48.0 120.0 5.0 

SAD601 
Algorithm Analysis & 

Design 

تحليل وتصميم 

 الخوارزميات
SDA601 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

SDB601 Database Systems II  ( 2قواعد البيانات ) نظم BDB501 18.0 18.0 24.0 24.0 84.0 4.0 

SDBL601 Database Systems II Lab 
قواعد البيانات نظم مخبر 

(2) 

على التوازي مع 

SDB601  
18.0 18.0 24.0 24.0 84.0 4.0 

SDE601 Data Mining   البياناتتنقيب 
BPS601,  

BID601 
18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

SCP601 Compiler Project مشروع مترجمات BCM601 18.0 9.0 27.0 72.0 126.0 6.0 

SIR601 Information Retrieval استرجاع المعلومات 
BDA501, 

BDM501 
18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

SSW601 Semantic Web  الدالليالويب BWP501 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

SSQ601 
Software Quality (In 

English) 

جودة البرمجيات )باللغة 

 االنكليزية(
SSE602 24.0 18.0 36.0 36.0 114.0 5.0 

NCA601 
Computer Architecture 

II 
 BCA501 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 (2بنيان الحاسوب )
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NNP601 
Network Application 

Programming 
 برمجة التطبيقات الشبكية

BPG402, 

BNT501 
18.0 18.0 36.0 36.0 108.0 5.0 

NNS601 Network Services خدمات شبكية BNT501 24.0 18.0 48.0 36.0 126.0 6.0 

NNT601 Computer Networks II (2) الحاسوبية شبكاتال BNT501 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

NOS601 
Operating Systems II (In 

English) 

( )باللغة  2نظم التشغيل ) 

 االنكليزية(

 BOS501, 

GEN601 
18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 4.0 

NOSL601 
Operating Systems II 

Lab 
 ( 2مخبر نظم التشغيل ) 

 التوازي مع على

NOS601 
18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 4.0 

NNM601 Network Management إدارة شبكات NNT601 24.0 18.0 48.0 36.0 126.0 6.0 

NSS601 
Computer Networks 

Security 
 BIS601 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 امن الشبكات الحاسوبية

NDS601 
Distributed & Cloud 

Systems (In English) 

النظم الموزعة والسحابية 

 )باللغة االنكليزية(
NOS601 24.0 18.0 48.0 36.0 126.0 6.0 

NRT601 Real Time Systems نظم الزمن الحقيقي NOS601 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

ANN601 
Neural Networks & 

Fuzzy logic 

الشبكات العصبونية 

 والمنطق العائم
BAI501 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

AVR601 Virtual Reality االفتراضي الواقع BMM601 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

AML601 Machine Learning تعلم اآللة 
BPS601, 

BAI501 
18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

ANL601 
Natural Language 

Processing 
 BAI501 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 معالجة اللغات الطبيعية

AES601 Expert Systems  الخبيرةالنظم BAI501 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

AIP601 
Digital Image 

Processing (In English) 

معالجة الصورة الرقمية 

 )باللغة االنكليزية(

BCG601, 

GEN601 
18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

ACV601 
Computer Vision (In 

English) 

الرؤية الحاسوبية )باللغة 

 (االنكليزية
AIP601 18.0 18.0 48.0 48.0 132.0 6.0 

 
 التسجيل على الوحدات -11 املادة

 حدة.ثالثني و و  ستعشرة وحدة أو أكثر من  ستال جيوز للطالب التسجيل يف الفصل الواحد على مقررات يكون جمموع وحداهتا املعتمدة أقل من 
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 التسجيل يف االختصاص -12 املادة
 التخصصية حبيث يقابل كل توزع ختصصاً يف جمال معني.حتدد الالئحة أعاله عدة مناذج لتوزيع املقررات  .أ

 أحد هذه النماذج. ية حبيث حيققته التخصصاهلندسة املعلوماتية يف اختصاص معني عليه عندها أن خيتار مقررا اإلجازة يف احلصول على شهادةيف يف حال رغب الطالب  .ب
 .الدراسة على مخس سنوات، وتتوافق مع أسبقية املقررات سية لكل اختصاص تسمح للطالب بتوزيع عبءايقرتح كل منوذج خطة در  .ج

 النجاح يف املقرر -13 املادة
 % من الدرجة العليا للمقرر. 60الطالب انجحاً يف املقرر إذا حصل على حمصلة هنائية أكرب أو تساوي  ديع .أ

 درجة، وتقسم إىل قسمني:  100قرر من املحُتتسب عالمة  .ب
 %.30درجة األعمال: ال تزيد على  .1
 %.70كتايب: ال يقل عن متحان  ا .2

 النجاح يف كل من املشروعني: األول )املشروع الفصلي( والثاين )مشروع التخرج( -14 املادة
  حكمهم.من قبل جلنة حكم مؤلفة من ثالثة أعضاء من اهليئة التدريسية يف اجلامعات السورية أو من يف 100من يتم تقييم املشروع  .أ

 اللجنة املكلفة بتحكيم هذا املشروع. ال ميكن للمشرف على املشروع أن يكون من أعضاء .ب
 يتم تقييم الطالب من قبل اللجنة بناًء على تقرير مشروع وعرض تقدميي أمام اللجنة. .ج
 حتتسب عالمة املشروع كمجموع عالمتني: عالمة املشرف من أربعني، وعالمة جلنة احلكم من ستني. .د
 ا حصل على ستني عالمة من مئة على األقل.يعد الطالب انجحاً يف املشروع األول أو املشروع الثاين إذ .ه

 االنتقال إىل السنة األعلى -15 املادة

اجلدول التايل؛ وال تدخل املستوايت اليت  الطالب مرتفعاً من سنة إىل أخرى، إذا حصل على حد أدىن من الوحدات املعتمدة )مبا فيها مستوايت اللغة اإلنكليزية( وفق ما هو مبني يف يعد
حني تدخل الوحدات املعتمدة املكافئة للمقررات اليت أعفي منها الطالب يف حساب يعفى منها الطالب يف اللغة اإلنكليزية وفق امتحان حتديد املستوى يف حساب هذا احلد األدىن، يف 

 هذا احلد األدىن.
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 السنة اليت سيرتفع إليها احلد االدىن من الوحدات املعتمدة

 ثانيةال 40
 ثالثةال 100
 رابعةال 160
 خامسةال 220

 

 اآلتية:حيسب معدل التخرج وفقاً للمعادلة  -16 املادة

 عدد وحداته املعتمدة( / جمموع الوحدات املعتمدة الناجحة× )حمصلة املقرر الناجح املعدل = جمموع 

 (وتشمل عبارة "حمصلة املقرر" يف املعادلة أعاله حمصلة كل من املشروعني األول )املشروع الفصلي( والثاين )مشروع التخرج

 يشرتط حلصول الطالب على درجة اإلجازة يف اهلندسة املعلوماتية -17 املادة
 وذلك ضمن الشروط التالية: ،على األقلوحدة معتمدة  ةثالمثائلى حصوله ع .أ

 .واألساسية املقررات العامة مجيعجناحه يف  .1
 املواد اإللزامية لالختصاص الذي اختاره. مجيعجناحه يف  .2
 املشروعني األول )املشروع الفصلي( والثاين )مشروع التخرج(.أن ينجح يف  .3
 أال تنقص مدة الدراسة عن تسعة فصول. .4
 أال تتجاوز مدة الدراسة عشر سنوات. .5
 .ةاملائجناح يف املقررات ويف كل من املشروعني ال يقل عن ستني يف  أن حيوز على معدل .6
 أن يسدد الرسوم واألقساط املالية املرتتبة عليه وفقاً للنظام املايل. .7

 .ختصاصاال عليها اسم اهلندسة املعلوماتية يُذكراإلجازة يف متنح اجلامعة شهادة  .ب
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 أحكام متممة -18 املادة

ب القدامى ة، أما الطالريخ صدور هذه الالئحاتعلى الطالب اجلدد املسجلني يف الربانمج ابتداًء من الفصل الدراسي الذي يلي  /17و / /14و / /13تطبق أحكام املادة /
  فتطبق عليهم القواعد الناظمة قبل صدور هذه الالئحة.
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 امسالفصل اخل
 املعلوماتبرانمج تقانة 

 أهداف الربانمج -19 املادة

لول التقنية  املؤسسات اليت تطور احلور الوسيط بنيعلى لعب د تعلهم قادرينعارف أساسية يف علوم إدارة األعمال وتزويدهم مب، جمال تقانة املعلوماتيهدف الربانمج إىل أتهيل اختصاصيني يف 
 اليت حتتاج هلذه احللول يف أعماهلا.  قطاعات االقتصاديةاملعلوماتية وخمتلف ال

عارفه ضمن بيئة مالعملية الالزمة لتطبيق  ارات التقنيةىل املهإهتدف إىل متكني الطالب من اكتساب املعارف العلمية األساسية ابإلضافة  عة أكادميية ممزوجة بطبيعة تقنيةميتلك الربانمج طبيو 
 من الطالب تتواجد غالباً يف سوق العمل، ولكنها تسعى إىل:  مؤسساتية حقيقية. كما يستهدف الربانمج شرحية

  تدعيم وتطوير معارفها ومهاراهتا؛ 
 تطبيق هذه املعارف واملهارات مباشرًة ضمن بيئة عملها احلقيقية؛ 
  .تطوير وضعها االجتماعي واملهين من خالل احلصول على شهادة جامعية متقدمة 

لية من انحية، ولوضع دى مالءمته خلربهتا العمة التعليم وملة ولطبيعواعية لطبيعة سوق العمل ومستلزماته وقادرة على تقدمي تقييم صحيح وواضح لنوعية املادة التعليمي هذه الشرحية ما تكونعادًة و 
 سوق العمل من انحية أخرى.

 حمصالت التعلم -20 املادة
 Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  .أ

 أن ميتلك جمموعة من املعارف والقيم، منها:يتوقع من الطالب 

 املعلومات؛ ةاألساسية النظرية املتعلقة بتقاناملعارف  .1

 املبادئ الرايضية املتعلقة ابلتحليل الرايضي والتحليل العددي واجلرب الرايضي واالحتماالت واإلحصاء؛ .2
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 ها واختبارها؛أسس تصميم نظم املعلومات والربجميات ومعرفة طرق تنفيذ .3

 أسس محاية النظم املعلوماتية واملعطيات والشبكات؛ .4

 توصيف متطلبات النظم الربجمية وتعريفها ابستخدام األدوات املعلوماتية؛ .5

 تقنيات األعمال واإلدارة والتسويق واحملاسبة والتعامالت املالية واملصرفية. .6

 Intellectual Abilitiesالذهنية  على صعيد املقدرات .ب

 أن ميتلك جمموعة من املعارف والقدرات والقيم، منها:يتوقع من الطالب 

 واختيار احلل التقين األنسب؛ ما احللول التقنية ملسألة مقارنة .1

 واختباره بتطبيق املعارف النظرية واألدوات املعلوماتية املناسبة. خطة عمل لتنفيذ مشروع وضع .2

 Practical Skillsعلى صعيد املهارات العملية  .ج

 أن ميتلك جمموعة من املهارات املهنية والعملية، منها:يتوقع من الطالب 

 ل املعطيات النامجة عن االختبار بفعالية؛حتليرصد و  .1

 ومتويلها وتسويقها؛ مشاريع معلوماتيةإدارة  .2

 تصميم قواعد املعطيات وتنفيذها واختبارها؛ .3

 ها؛طرق تنفيذها واختبار  معرفةمع الشبكات احلاسوبية و  التعامل .4

 ؛ومحايتها األدوات الالزمة لتشغيل النظم املعلوماتية وخدماهتاإتقان  .5

 ذها.ينفيتم تاألعمال واملشاريع اليت كتابة تقارير متقنة حول  .6

 General Transferable Skillsعلى صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال  .د



37  /73 

 

 واملهارات، منها:أن ميتلك جمموعة من القيم والقدرات يتوقع من الطالب 

 ني؛اصيالعمل ضمن فريق متعدد االختصاصات والتواصل مع أشخاص غري اختص .1

 إظهار مهارات شخصية فعالة يف بيئة العمل؛ .2

 التعلم مدى احلياة كمنهج عمل؛ التعلم الذايت وتبيّن  .3

 العمل يف بيئة عمل جمهدة لتحقيق األعمال املطلوبة يف وقتها؛ .4

 هنة وأخالقياهتا.االلتزام الشخصي مبعايري امل .5

 التوجهات االختصاصية ضمن الربانمج -21 املادة

 يتضمن الربانمج اختصاصني أساسيني مها:
 املعلومات. ةتنفيذيني يف جمال تقانيرين ومد عطيات: للعمل كتقنيني متقدمنياملاختصاص نظم معلومات وشبكات  .أ

 مشاريع معلوماتية. ومديريناختصاص نظم املعلومات اإلدارية: للعمل كمنفذين  .ب
 املسارات الدراسية يف الربانمج -22 املادة

لشؤون عادهلا اليت حيددها جملس اي ما أو (الت، االتصايةالتجار ، الصناعية، املهنية، الشهادات الثانوية السورية )العلمية املتقدم حاصاًل على إحدى مسار الثانوية: إذا كان .أ
 العلمية يف بداية كل فصل.

لتجارية ا، املعاهد فرتاضية السورية()اجلامعة اال للحاسوب يند التقاهاملعيف املعلوماتية، التقانية  شهادات املعاهد املتقدم حاصاًل على إحدى )الرتقية(: إذا كانمسار املعاهد  .ب
 يعادهلا اليت حيددها جملس الشؤون العلمية يف بداية كل فصل. ما أووإدارة األعمال واإلحصاء، 

 والتسجيل يف الربانمجشروط القبول  -23 املادة

وحبيث يكون احلد ، /22الشهادات الثانوية املشار إليها يف الفقرة )أ( من املادة / أن يكون حاصاًل على إحدى يف قبول املرشح لتحضري درجة اإلجازة يف مسار الثانويةُيشرتط  .أ
% حلملة الثانوايت التجارية  واالتصاالت )مجيع االختصاصات( والصناعية )تقنيات 70( حلملة الثانوية العلمية، 170/204األدىن ملعدل الثانوية بعد طي عالمة الداينة: )
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% لبقية الثانوايت الصناعية غري املذكورة يف هذه الفقرة 80شبكات احلاسوبية(، ال -صيانة احلواسيب والتجهيزات احلاسوبية -الربجمة وأنظمة التشغيل -املعلوماتية -احلاسوب
 والثانوايت واملهنية.

ىل ذلك  ، ويشرتط إضافة إ/22ادة /ة )ب( من امليف الفقر  شهادات املعاهد التقانية املشار إليها يف قبول املرشح يف مسار املعاهد )الرتقية(أن يكون حاصاًل على إحدىشرتط يُ  .ب
 ادات الثانوية املقبولة يفلى إحدى الشهكون حاصاًل عي)اجلامعة االفرتاضية السورية(، وأن  للحاسوب د التقاينهاملعحلملة شهادة ابلنسبة  تقدير جيد أن يكون حاصاًل على 

 برانمج تقانة املعلومات ابلنسبة حلملة شهادة املعاهد التجارية وإدارة األعمال واإلحصاء.

 .لميةس الشؤون العاخلاص الذي يقرّه جملالختبار القبول  ومايعادهلا يف املعلوماتية املعاهد التقانية ون بناًء على شحاملر  يتقدمأن  .ج

على  حاصالً  كان،و يد وما فوق( بدرجة جالرتقيةعاهد )املغري مقبولة يف مسار  جامعية إجازة أو تقاين معهد شهادة على حاصالً  كان  إذا الثانوية مسار يف املرشح قبول ميكن .د
 %.50طي عالمة الداينة:  ، وحبيث يكون احلد األدىن ملعدل الثانوية بعد/22)أ( من املادة / الفقرة يف إليها املشار الثانويةالشهادات  ىإحد

 أسس املفاضلة -24 املادة

ساس معدل الشهادة الثانوية الذي حيدده جملس الشؤون ، على أ/22املادة /الثانوية احملققني للشروط املشار إليها يف الفقرة )أ( من تري املفاضلة بني املرشحني يف مسار  .أ
 لدى اإلعالن عن املفاضلة. العلمية لكل شهادة

 ما يلي:، وفق /22املشار إليها يف الفقرة )ب( من املادة /احملققني للشروط يف مسار املعاهد املفاضلة بني املرشحني  تري .ب

 االختصاص املسموح به شروط املفاضلة شروط القبول املعهد

اجلامعة  –املعهد التقاين للحاسوب 
 االفرتاضية السورية

احلصول على معدل خترج بتقدير 
 جيد فما فوق

 ظم املعلومات وشبكات املعطياتن -1 حبسب معدل التخرج يف املعهد

 ظم املعلومات اإلداريةن -2

املعاهد التقانية أو املتوسطة ذات 
بعلوم احلاسوب االختصاصات املتعلقة 

 واملعلوماتية

النجاح يف اختبار القبول 
 التخصصي

 ظم املعلومات وشبكات املعطياتن -1 حبسب عالمة اختبار القبول

 ظم املعلومات اإلداريةن -2
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احلصول على إحدى الشهادات  صاءحاملعاهد التجارية وإدارة األعمال واإل
ة انالثانوية املقبولة يف برانمج تق

 املعلومات

 نظم املعلومات وشبكات املعطيات حبسب معدل التخرج من املعهد

 

ساس معدل الشهادة الثانوية الذي حيدده جملس الشؤون ، على أ/23( من املادة /دتري املفاضلة بني املرشحني يف مسار الثانوية احملققني للشروط املشار إليها يف الفقرة ) .ج
 العلمية يف بداية كل فصل.

الب ملستوى اللغة ن من أسبقياهتا إجناز الطنكليزية يكو للغة اإلاملقررات اليت ُتدرَّس ابو . تتوزع املقررات على كتل حسب تبعيتها للمجال العلمي وفق اجلداول أدانه :اخلطة الدراسية -25 املادة
 .Eng3اإلنكليزية الثالث 

 مدةوحدة معت /35/عدد الوحدات املعتمدة لكتلة املقررات العامة كتلة املقررات العامة:  .أ

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
 األسبقيات المعتمدة

تصنيف 
 اسم المقرر رمز المقرر المقرر

 مهارات احلاسوب GBS101 إلزامي - 4 40 60
 مقدمة يف التعلم اإللكرتوين GBS103 إلزامي - 4 40 60
 مقدمة يف الفلسفة GHS101 إلزامي - 3 40 35
35 40 

3 
 وحدة 30إجناز 

معتمدة على 
 األقل

 حتضري السرية املهنية GBS102 إلزامي

 االجتماعمقدمة يف علم  GHS102 إلزامي - 3 40 35
35 40 

3 
 100إجناز 

وحدة معتمدة 
 على األقل

 مهارات التواصل والكتابة العلمية GBS104 إلزامي

 ستوى أولم –لغة إنكليزية  Eng1 إلزامي - 3 40 35
35 40 3 Eng1 إلزامي Eng2  ستوى اثينم –لغة إنكليزية 
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35 40 3 Eng2 إلزامي Eng3  ستوى اثلثم –لغة إنكليزية 
35 40 3 Eng3 إلزامي Eng4  ستوى رابعم –لغة إنكليزية 
35 40 3 Eng4 إلزامي Eng5  ستوى خامسم –لغة إنكليزية 

 وحدة معتمدة. /25/عدد الوحدات املعتمدة لكتلة العلوم األساسية كتلة العلوم األساسية:  .ب

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
 المعتمدة

تصنيف  األسبقيات
 المقرر

 اسم المقرر رمز المقرر

 اجلرب الرايضي GMA101 إلزامي - 5 45 80
 التحليل الرايضي GMA102 إلزامي - 5 45 80
 الرايضيات املتقطعة GMA204 إلزامي - 5 45 80

80 45 5 GMA102 إلزامي GMA205 االحتماالت واإلحصاء 

 لكرتونيات الرقميةاإل GDE101 إلزامي - 5 45 80

 وحدة معتمدة. /171/عدد الوحدات املعتمدة لكتلة تقانة املعلومات  كتلة تقانة املعلومات: .ج

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
 األسبقيات المعتمدة

تصنيف 
 اسم المقرر  رمز المقرر المقرر

60 40 4 None إلزامي IPG101 مقدمة يف الربجمة 

85 40 5 None إلزامي IWB101 تقاانت التجارة اإللكرتونية 

60 40 4 None إلزامي IIS101 مقدمة يف منذجة املعطيات 

85 40 5 GBS101 إلزامي INT101 مقدمة يف الشبكات 

85 40 5 GBS101 إلزامي IOS101 مقدمة يف نظم التشغيل 

85 40 5 IPG101 إلزامي IPG202 الربجمة اإلجرائية 
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85 40 5 IPG101 إلزامي IPG203 الربجمة املقادة ابألحداث 

100 50 6 IPG101 إلزامي IPG204 التصميم والربجمة غرضية التوجه 

85 40 5 
IOS101/IN
T101/Eng3 إلزامي IOS202  1منصة ويندوز 

100 50 6 
IOS101/I
NT101/E

ng3 
 1منصة لينوكس  IOS203 إلزامي

85 40 5 IOS101/I
NT101 إلزامي IOS204 نظم التشغيل الشبكية 

100 50 6 IWB101/ 
IIS101 إلزامي IWB202 تصميم وتطوير تطبيقات الِوب 

85 40 5 
IOS202/I
OS203/IO
S204/Eng3 

 أمن الشبكات والبنية التحتية املعلوماتية INT305 إلزامي

100 50 6 IOS202 / 
Eng3 إلزامي IOS304  2منصة ويندوز 

100 50 6 IOS203 / 
Eng3 إلزامي IOS305  2 لينوكسمنصة 

85 40 5 IIS101 إلزامي IIS202 تصميم وبنيان قواعد املعطيات 

85 40 5 INT101 إلزامي INT202 خدمات الشبكات 

100 50 6 INT101 إلزامي INT203 الشبكات الالسلكية 

100 50 6 INT101 إلزامي INT204 مبادئ التوجيه 

100 50 6 IWB202  إلزامي IWB303 برجمة التطبيقات النّقالة 

100 50 6 IPG204/I  هندسة الربجميات ISE301 إلزامي
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WB202 

85 40 5 IIS202/IW
B202  إلزامي ISE302 املعلومات ةإدارة مشاريع تقان 

100 50 6 IIS101 إلزامي IIS303  الربجمة املتقدمة بلغةSQL 

100 50 6 
IIS202 / 

Eng3/IIS3
03 

 MS-SQL Serverإدارة قواعد بياانت  IIS404 إلزامي

100 50 6 
IIS202 / 
Eng3/ 
IIS303 

 Oracle 1إدارة قواعد بياانت  IIS405 إلزامي

100 50 6 IIS405 / 
Eng3 إلزامي IIS406  إدارة قواعد بياانتOracle 2 

100 50 6 
IPG204/I
WB202 / 

Eng3 
 أمن التطبيقات واملعطيات IWB404 إلزامي

250 50 12 

IOS202/I
OS203/IS
E302/IIS4
04/IIS405 

 مشروع IPI405 إلزامي

250 50 12 

IOS202/I
OS203/B
QM304/II
S404/IIS4

05 

 مشروع IPM405 إلزامي
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 وحدة معتمدة. /76/عدد الوحدات املعتمدة لكتلة اإلدارة كتلة اإلدارة:  .د

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
 األسبقيات المعتمدة

تصنيف 
 اسم المقرر  رمز المقرر المقرر

60 40 4 None إلزامي BMN101 أساسّيات اإلدارة 

60 40 4 None إلزامي BAC101 أسس المحاسبة 

60 40 4 None إلزامي BEC101 مدخل إلى علم االقتصاد 

60 40 4 BMN101 إلزامي BMN202 مدخل إلى التسويق 

60 40 4 BMN101 إلزامي BMN203 إدارة الموارد البشرّية 

60 40 4 BAC101 إلزامي BFB201 أسس اإلدارة المالّية 

60 40 4 BEC101 إلزامي BEC202 اقتصاد جزئي 

60 40 4 BFB201 / BEC101 إلزامي BFB305 الخدمات المصرفّية 

60 40 
4 BAC101 إلزامي BAC202  المحاسبة التحليلّية

 التكاليف()محاسبة 

60 40 4 BFB201 إلزامي BQM301 إدارة العملّيات 

60 40 
4 BMN101 / BFB201 / 

BAC202 إلزامي BMN305  إدارة اإلمداد )إدارة
 سالسل التوريد(

60 40 
4 BMN202 / BFB201 / 

BAC202 إلزامي BAC303  تقييم المشاريع ودراسات
 الجدوى 

60 40 4 GMA102/GMA101/ إلزامي BQM202 بحوث العملّيات 

60 40 4 BMN101 / BQM202 / إلزامي BQM303 نظرّية القرارات 
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BEC202 

60 40 4 BMN202 إلزامي BMN306 اإلدارة االستراتيجّية 

60 40 4 BMN203 / BAC202 إلزامي BQM304 إدارة المشاريع 

60 40 4 BMN203/BEC101/BMN202 إلزامي BMN308 
ريادة األعمال وإدارة 
الشركات المتوسطة 

 والصغيرة

60 40 4 BQM202 إلزامي BQM305 تحليل البيانات 

60 40 

4 BMN202/BMN203 
/BEC101 /BAC101 إلزامي BMN309 

المسؤولية االجتماعية 
للشركات وأخالقّيات 

 العمل

 معادلة املقررات -26 املادة
امعة، مع وفق الشروط اليت يضعها جملس اجلهذه الالئحة  من جزء من املقررات احملددة يف /22يعفى الطالب املقبولون من محلة املعاهد املشار إليها يف الفقرة )ب( من املادة / .أ

 مراعاة اآليت:
 أن يكون عدد الوحدات املعتمدة متساوايً. - 1
 ٪.75قل عن أن يكون احملتوى العلمي متكافئاً بنسبة ال ت - 2
 أن يكون تقديره جيداً على األقل يف املقرر. - 3
اليت تؤهل الطالب للحصول  لوحدات املعتمدةكلي لالعدد ال من%  35على  /22أال يزيد اإلعفاء من الوحدات املعتمدة للطالب املشمولني أبحكام الفقرة )ب( من املادة / - 4

 .على اإلجازة
 من أي وحدة معتمدة. /23الفقرة )د( من املادة /ال يعفى الطالب املقبولون وفق أحكام  .ب

 التسجيل على الوحدات املعتمدة -27 املادة

 املقررات. رات اللغة اإلنكليزية، مع مراعاة أسبقيةوحدة معتمدة مبا فيها مقر  15يف كل فصل عن  عليها الطالبجيب أال يقل جمموع الوحدات املعتمدة للمقررات اليت يسجل  .أ
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 املقررات. قررات اللغة اإلنكليزية، مع مراعاة أسبقيةوحدة معتمدة مبا فيها م 35 علىيف كل فصل  عليها الطالباملعتمدة للمقررات اليت يسجل  جيب أال يزيد جمموع الوحدات .ب

 التسجيل يف التوجه االختصاصي -28 املادة

 عند تسجيله يف الربانمج. /22الطالب أحد التوجهات االختصاصية املشار إليها يف املادة / خيتار .أ

 بعد موافقة جملس الشؤون العلمية على طلبه. يري التوجه االختصاصيللطالب تغيسمح  .ب

 النجاح يف املقرر -29 املادة

من العالمة النهائية للمقرر، وحتدد هذه النسب  (%40ال تزيد على )، ودرجة األعمال (%60ال تقل عن )النهائّية للمقّرر من جزأين: درجة االمتحان الكتايب  العالمةتتألف  .أ
  ل فصل دراسي. مطلع كيف والكليةالقسم لس الشؤون العلمية، مبا ينسجم مع طبيعة كل مقّرر بناًء على اقرتاح مدرس املقرر وجملسي بقرار من جم

مة % من العال40عن  المتحان ودرجة األعمال()ا%، بشرط أاّل تقل درجة أي من اجلزأين 60إذا كانت عالمته النهائية فيه ال تقل عن  املقرريُعد الطالب انجحًا يف  .ب
 العظمى لكل منهما.

 النجاح يف املشروع -30 املادة

مام ع تقريراً تري مناقشته أ هذا املشرو عمله يف الطالب خالل الفصل الدراسي مشروعاً يف موضوع يقرّه جملس القسم ضمن التوجه االختصاصي للطالب، ويقّدم بنتيجة ينجز .أ
 .وأحد املدرسني يف نفس التوجه االختصاصياملشرف 

 علمية.شؤون الني ممن يوافق عليه جملس الاصيختصال، أو من يف حكمهم، أو أحد اعليميةز املشروع إبشراف أحد أعضاء اهليئة التنج  يُ  .ب

 .100من  60ن  تقل عالجيري تقومي املشروع وفقاً للقواعد اليت حيددها جملس القسم، ويُ ع ّد الطالب انجحاً يف املشروع إذا حصل على درجة  .ج

 إىل السنة األعلى االنتقال -31 املادة

 مرتفعاً من سنة إىل أخرى، إذا حصل على حد أدىن من الوحدات املعتمدة )مبا فيها مستوايت اللغة اإلنكليزية( وفق ما هو مبني يف اجلدولقبول يف مسار الثانوية امل الطالب يعدأ. 
امتحان حتديد املستوى يف حساب هذا احلد األدىن، يف حني تدخل الوحدات املعتمدة املكافئة التايل؛ وال تدخل املستوايت اليت يعفى منها الطالب يف اللغة اإلنكليزية وفق 

 للمقررات اليت أعفي منها الطالب يف حساب هذا احلد األدىن.
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 السنة اليت سيرتفع إليها احلد االدىن من الوحدات املعتمدة 

 الثانية 25

 الثالثة  75

 الرابعة  140
 

يف  إلنكليزية( وفق ما هو مبنياتوايت اللغة فيها مس قبول يف مسار الرتقية مرتفعًا من سنة إىل أخرى، إذا حصل على حد أدىن من الوحدات املعتمدة )مباامل يعترب الطالبب. 
ملكافئة اني تدخل الوحدات املعتمدة األدىن، يف ح احلدذا اجلدول أدانه؛ وال تدخل املستوايت اليت يعفى منها الطالب يف اللغة اإلنكليزية وفق امتحان حتديد املستوى يف حساب ه

 للمقررات اليت أعفي منها الطالب يف حساب هذا احلد األدىن.

 

 السنة اليت سيرتفع إليها احلد االدىن من الوحدات املعتمدة 

 الرابعة 30

 الفصل األخري 90
 

 أييت:ُيشرتط حلصول الطالب على درجة اإلجازة يف تقانة املعلومات ما  -32 املادة
 أن ينجح يف مجيع املقّررات. .أ

 أن ينجح يف مشروع التخرج. .ب
 أن ُيسّدد الرسوم واألقساط املالية املرتتّبة عليه وفقاً للنظام املايل. .ج

وحدة معتمدة لكل توجه اختصاصي؛ مبا جمموعه 78وحدة معتمدة كجذع أساسي، ابإلضافة إىل 170اخلطة الدراسية االسرتشادية ملسار محلة الشهادة الثانوية املكونة من  -33 املادة
 وحدة معتمدة لكامل املسار. 248
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 لمسار شهادات الثانويةاألساسي لكافة التوجهات االختصاصية  اجلذع .أ

 الجذع األساسي لمسار شهادات الثانوية

الوحدات  اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة اإلنكليزية رمز المقرر الفصل
 المعتمدة

S1 

BMN101 Fundamentals of Management 4 أساسّيات اإلدارة 

GBS101 Computer Skills 4 الحاسوب  مهارات 

GBS103 Introduction to On-Line Education 4 مقدمة في التعلم اإللكتروني 

GHS101 Introduction to Philosophy 3 مقدمة في الفلسفة 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى 

S2 

GHS102 Introduction to Sociology 3 مقدمة في علم اإلجتماع 

INT101 Introduction to Networks 5 مقدمة في الشبكات 

IOS101 Introduction to Operating Systems 5 مقدمة في نظم التشغيل 

GDE101 Digital Electronics 5 رقميةاللكترونيات اإل 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى 

S3 

IIS101 Introduction to Data Modeling 4 مقدمة في نمذجة المعطيات 

IWB101  E-Commerce Technologies 5 تقانات التجارة اإللكترونية 

IPG101 Introduction to Programming 4 مقدمة في البرمجة 

BMN202 Introduction to Marketing 4 مدخل إلى التسويق 
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Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى 

S4 

IPG204 Object Oriented Programming 6 التصميم والبرمجة غرضية التوجه 

BAC101 Principles of Accounting 4 أسس المحاسبة 

GBS102 Career Preparation  3 المهنيةتحضير السيرة 

IIS202 Database Architecture and Design 5 تصميم وبنيان قواعد المعطيات 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى 

S5 

IOS204 Network Operating System 5 نظم التشغيل الشبكية 

BFB201 Fundamentals of Financial Management 4 أسس اإلدارة المالّية 

IWB202 Web Application Development and Design  6 تصميم وتطوير تطبيقات الِوب 

GMA102 Mathematical Analysis 5 التحليل الرياضي 

IIS303 Advanced SQL Programming ة بلغة مالبرمجة المتقدSQL 6 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى 

S6 

GMA204 Discrete Mathematics 5 الرياضيات المتقطعة 

BFB305 Banking 4 الخدمات المصرفّية 

ISE301 Software Engineering 6 هندسة البرمجيات 

IWB303 Mobile Programming 6 برمجة التطبيقات النّقالة 

IIS404 MS-SQL Server Administration  إدارة قواعد بياناتMS-SQL Server 6 

S7 
GMA205 Probability & Statistics 5 واالحصاء االحتماالت 

IOS202 Windows Platform 1   5 1منصة ويندوز 
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IOS203 Linux Platform 1  6 1 لينوكسمنصة 

IIS405 Oracle Database Administration I   إدارة قواعد بياناتOracle 1 6 

S8 
IIS406 Oracle Database Administration II   إدارة قواعد بياناتOracle 2 6 

IWB404 Data & Applications Security 6 أمن التطبيقات والمعطيات 

  Management Information System (MIS)املعلومات االدارية  التوجه االختصاصي نظم .ب

Management Information System (MIS)    المعلومات االداريةنظم  

الوحدات  اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة اإلنكليزية رمز المقرر الفصل
 المعتمدة

S2 
BEC101 Introduction to Economics 4 مدخل إلى علم االقتصاد 

BMN203 Human Resources  4 إدارة الموارد البشرّية 

S3 
BEC202 Microeconomics  جزئياقتصاد  4 

GMA101 Mathematical Algebra 5 الجبر الرياضي 

S4 IPG202 Procedural Programming 5 البرمجة اإلجرائية 

S5 
BMN306 Strategic Management 4 اإلدارة االستراتيجّية 

BAC202 Cost Analysis )4 المحاسبة التحليلّية )محاسبة التكاليف 

S6 

BQM304 Project Management 4 إدارة المشاريع 

BQM202 Operational Researches 4 بحوث العملّيات 

BQM301 Operations Management 4 إدارة العملّيات 

S7 BQM303 Decision Theory 4 نظرّية القرارات 
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BMN309 Corporate Social Responsibility  and Business Ethics   وأخالقّيات العملالمسؤولية االجتماعية للشركات  4 

BMN305 Supply Chain Management )4 إدارة اإلمداد )إدارة سالسل التوريد 

BQM305 Data Analysis 4 تحليل البيانات 

S8 

BMN308 Entrepreneurship and SMEs Management 4 ريادة األعمال وإدارة الشركات المتوسطة والصغيرة 

BAC303 Feasibility Studies  4 تقييم المشاريع ودراسات الجدوى 

IPM405 IT Final Project (MIS) 12 مشروع 

 Information Systems and Data networks (ISDN)عطياتاملشبكات نظم معلومات و التوجه االختصاصي  .ج

Information Systems and Data Networks (ISDN) نظم معلومات وشبكات المعطيات 

الوحدات  اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة اإلنكليزية رمز المقرر الفصل
 المعتمدة

S2 
GMA101 Mathematical Algebra 5 الجبر الرياضي 

BEC101 Introduction to Economics 4 مدخل إلى علم االقتصاد 

S3 
INT203 Wireless Networks 6 الشبكات الالسلكية 

INT204 Routing Principles 6 مبادئ التوجيه 

S4 
IPG202 Procedural Programming 5 البرمجة اإلجرائية 

INT202 Network Services 5 خدمات الشبكات 

S5 
IPG203 Event Driven Programming مقادة باألحداثالبرمجة ال  5 

BMN203 Human Resources Management 4 إدارة الموارد البشرّية 

S7 ISE302 IT Project Management المعلومات ةإدارة مشاريع تقان  5 
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BMN308 Entrepreneurship and SMEs Management 
ريادة األعمال وإدارة الشركات 

 المتوسطة والصغيرة
4 

S8 

INT305 Network & IT Infrastructure Security 
أمن الشبكات والبنية التحتية 

 المعلوماتية
5 

IOS304 Windows Platform 2  2منصة ويندوز  6 

IOS305 Linux Platform 2  2 لينوكسمنصة  6 

IPI405 IT Final Project (ISDN) 12 مشروع 

 

 ابإلضافة إىل:وحدة معتمدة كجذع أساسي 93اخلطة الدراسية االسرتشادية ملسار ترقية معاهد تقانة احلاسوب املكونة من  -34المادة 

 /75/ وحدة معتمدة. (168قدره ) مبجموع كلي االختصاصي نظم املعلومات االدارية توجهوحدة معتمدة لل 
 /65/ ( وحدة معتمدة.158معتمدة للتوجه االختصاصي نظم معلومات وشبكات معطيات مبا جمموعه ) وحدة 

 األساسي لكافة التوجهات االختصاصية ملسار الرتقية  اجلذع .أ

 الحاسوبترقية معاهد تقانة الجذع األساسي لمسار 

الوحدات  اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة اإلنكليزية رمز المقرر الفصل
 المعتمدة

S1 

BMN101 Fundamentals of Management 4 أساسّيات اإلدارة 

GBS103 Introduction to On-Line Education 4 مقدمة في التعلم اإللكتروني 

IWB202 Web Application Development and Design 6 تصميم وتطوير تطبيقات الِوب 

IIS202 Database Architecture and Design 5 تصميم وبنيان قواعد المعطيات 
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IIS303 Advanced SQL Programming ة بلغة مالبرمجة المتقدSQL 6 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى 

S2 

BMN202 Introduction to Marketing 4 مدخل إلى التسويق 

BAC101 Principles of Accounting 4 أسس المحاسبة 

IIS404 MS-SQL Server Administration  إدارة قواعد بياناتMS-SQL Server 6 

ISE301 Software Engineering 6 هندسة البرمجيات 

Eng1 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى 

S3 

IWB303 Mobile Programming 6 برمجة التطبيقات النّقالة 

IIS405 Oracle Database Administration I  إدارة قواعد بياناتOracle 1 6 

GMA205 Probability & Statistics 5 واالحصاء االحتماالت 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى 

S4 

IWB404 Data & Applications Security 6 أمن التطبيقات والمعطيات 

BFB305 Banking 4 الخدمات المصرفّية 

IIS406 Oracle Database Administration II  إدارة قواعد بياناتOracle 2 6 

Eng4 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى 

 ملسار الرتقيةManagement Information System (MIS)املعلومات االدارية  التوجه االختصاصي نظم .ب

Management Information System (MIS)   نظم المعلومات االدارية 
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الوحدات  اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة اإلنكليزية رمز المقرر الفصل
 المعتمدة

S1 
BEC101 Introduction to Economics 4 مدخل إلى علم االقتصاد 

GBS102 Career Preparation 3 تحضير السيرة المهنية 

S2 
BEC202 Microeconomics 4 اقتصاد جزئي 

BMN203 Human Resources Management 4 إدارة الموارد البشرّية 

S3 

BAC202 Cost Analysis  التكاليفالمحاسبة التحليلّية )محاسبة ) 4 

BFB201 Fundamentals of Financial Management 4 أسس اإلدارة المالّية 

BMN306 Strategic Management 4 اإلدارة االستراتيجّية 

BQM202 Operational Researches 4 بحوث العملّيات 

S4 

BQM303 Decision Theory 4 نظرّية القرارات 

BQM301 Operations Management 4 إدارة العملّيات 

BMN305 Supply Chain Management 4 (إدارة اإلمداد )إدارة سالسل التوريد 

BQM305 Data Analysis 4 تحليل البيانات 

BQM304 Project Management 4 إدارة المشاريع 

S5 

BMN308 Entrepreneurship and SMEs Management 
الشركات المتوسطة ريادة األعمال وإدارة 

 والصغيرة
4 

BAC303 Feasibility Studies  4 تقييم المشاريع ودراسات الجدوى 

BMN309 
Corporate Social Responsibility  and 

Business Ethics  
المسؤولية االجتماعية للشركات وأخالقّيات 

 العمل
4 

IPM405 IT Final Project(MIS) 12 مشروع 
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 ملسار الرتقية  Information Systems and Data networks (ISDN)عطيات املنظم معلومات وشبكات التوجه االختصاصي  .ت

Information Systems and Data Networks (ISDN) 

الوحدات  اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة اإلنكليزية رمز المقرر الفصل
 المعتمدة

S1 
INT204 Routing Principles 6 مبادئ التوجيه 

GBS102 Career Preparation 3 تحضير السيرة المهنية 

S2 

INT203 Wireless Networks 6 الشبكات الالسلكية 

GDE101 Digital Electronics 5 لكترونيات رقميةاإل 

INT202 Network Services 5 خدمات الشبكات 

S3 

ISE302 IT Project Management المعلومات ةإدارة مشاريع تقان  5 

 IOS203  Linux Platform 1  6  1 لينوكسمنصة 

IOS304 Windows Platform 2  2منصة ويندوز  6 

S4 

INT305 Network & IT Infrastructure Security 5 أمن الشبكات والبنية التحتيةالمعلوماتية 

IOS305 Linux Platform 2  2 لينوكسمنصة  6 

IPI405 IT Final Project(ISDN) 12 مشروع 
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 وحدة معتمدة 179اخلطة الدراسية االسرتشادية ملسار ترقية املعاهد التجارية املكونة من  -35 املادة

 Information Systems and Data Networks (ISDN)نظم معلومات وشبكات المعطياتاختصاص  ترقية المعاهد التجارية

الوحدات  اسم المقرر باللغة العربية اسم المقرر باللغة اإلنكليزية المقرررمز  الفصل
 المعتمدة

S1 

GBS103 Introduction to On-Line Education 4 مقدمة في التعلم اإللكتروني 

GBS102 Career Preparation 3 تحضير السيرة المهنية 

IOS101 Introduction to Operating Systems  5 نظم التشغيلمقدمة في 

INT101 Introduction to Networks 5 مقدمة في الشبكات 

IPG101 Introduction to Programming 4 مقدمة في البرمجة 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى 

Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى 

S2 

IWB101  E-Commerce Technologies 4 تقانات التجارة اإللكترونية 

IPG204 Object Oriented Programming 6 التصميم والبرمجة غرضية التوجه 

IIS101 Introduction to Data Modeling 4 مقدمة في نمذجة المعطيات 

IPG202 Procedural Programming 5 البرمجة اإلجرائية 

IPG203 Event Driven Programming 5 البرمجة المقادة باألحداث 

GDE101 Digital Electronics 5 رقميةالكترونيات اإلل 

Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى 

S3 
IIS202 Database Architecture and Design 5 تصميم وبنيان قواعد المعطيات 

IWB202 Web Application Development and Design 6 تصميم وتطوير تطبيقات الِوب 
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IOS204 Network Operating System 5 نظم التشغيل الشبكية 

IOS202 Windows Platform 1   5 1منصة ويندوز 

INT202 Network Services 5 خدمات الشبكات 

IIS303 Advanced SQL Programming  البرمجة المتقدمة بلغةSQL 6 

IOS203 Linux Platform 1   6 1 لينوكسمنصة 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى 

S4 

IIS404 MS-SQL Server Administration  إدارة قواعد بياناتMS-SQL Server 6 

INT204 Routing Principles 6 مبادئ التوجيه 

IIS405 Oracle Database Administration I   إدارة قواعد بياناتOracle 1 6 

ISE302 IT Project Management 5 المعلومات ةإدارة مشاريع تقان 

INT305 Network & IT Infrastructure Security 5 أمن الشبكات والبنية التحتية المعلوماتية 

IWB303 Mobile Programming 6 برمجة التطبيقات النّقالة 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى 

S5 

IWB404 Data & Applications Security 6 أمن التطبيقات والمعطيات 

ISE301 Software Engineering 6 هندسة البرمجيات 

IOS305 Linux Platform 2   6 2 لينوكسمنصة 

IIS406 Oracle Database Administration II   إدارة قواعد بياناتOracle 2 6 

IOS304 Windows Platform 2  6 2منصة ويندوز 

IPI405 IT Final Project (ISDN) 12 مشروع 
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 سادسالفصل ال
 برانمج تقانة االتصاالت

 ربانمجالأهداف  -36 املادة
، ملياً ، مؤهلني علميًا وعقتصادواال األعمال إدارة علوم يفو جمال تقانة املعلومات،  يفعارف أساسية مب االتصاالت،ومزودينيف جمال تقانة  تقنيني خمتصنيأتهيل  يهدف الربانمج إىل

ليت ور الوسيط بني املؤسسات ادرين على لعب وقاد ،وقسذه اللتفاعل مع احلاجات املتغرية هليف سوق العمل وا التقنيات احلديثة املستخدمةو  التقاانت وقادرين على التعامل مع
يف  واخلدمات ، اليت حتتاج هلذه احللولاأو غريهميية ة أو أكاداملعلوماتية، وخمتلف املؤسسات األخرى من تارية أو صناعياالتصاالت و  يف جمال تقاانتالتقنية  واخلدمات تطور احللول

 أعماهلا. 

 التعلم حمصالت -37 املادة
 Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  .أ

 أن ميتلك جمموعة من املعارف والقيم، منها:يتوقع من الطالب 
 ؛االتصاالتاملعارف األساسية النظرية املتعلقة بتقاانت يفهم  .1

 يفهم مبادئ الرايضيات املتعلقة ابلتحليل الرايضي والرايضيات املتقطعة واجلرب الرايضي واالحتماالت واإلحصاء؛ .2

 يعرف أسس نظم االتصاالت وطرق حماكاهتا وتنفيذها واختبارها؛ .3

 الشبكات؛يعرف أسس تقانة االتصاالت واملعلومات و  .4

 يستطيع توصيف متطلبات نظم االتصاالت ابستخدام األدوات املناسبة؛ .5

 يفهم أسس ومبادئ النظم احلاسوبية )برجميات وعتاد صلب وشبكات(؛  .6

 يعرف تقنيات األعمال واإلدارة والتسويق واالقتصاد واحملاسبة. .7

 Intellectual Abilitiesالذهنية  املقدراتعلى صعيد  .ب

 أن ميتلك جمموعة من املعارف والقدرات والقيم، منها:يتوقع من الطالب 
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 احلل التقين األنسب؛ وخيتاراحللول التقنية ملسألة  يقارن .7

 يضع خطة عمل لتنفيذ مشروع، واختباره بتطبيق املعارف النظرية والعملية املناسبة. .8

 Practical Skillsعلى صعيد املهارات العملية  .ج

 من املهارات املهنية والعملية، منها: أن ميتلك جمموعةيتوقع من الطالب 
 يرصد وحيلل املعطيات النامجة عن االختبار بفعالية؛ .1

 يتقن طرائق إدارة املشاريع وخدمات االتصاالت ومتويلها وتسويقها؛ .2

 يتعامل مع شبكات االتصاالت الالسلكية والنقالة ويعرف طرق تنفيذها واختبارها؛ .3

 زمة لتشغيل نظم االتصاالت وخدماهتا؛يتقن استخدام األدوات والتقاانت الال .4

 يكتب تقريراً علمياً عن األعمال العلمية واملشاريع اليت ينفذها. .5

 General Transferable Skillsاملهارات العامة القابلة لالنتقال  صعيدعلى  .د

 أن ميتلك جمموعة من القيم والقدرات واملهارات، منها:يتوقع من الطالب 
 ل ضمن فريق متعدد االختصاصات والتواصل مع أشخاص من غري املختصني؛يكتسب القدرة على العم .1

 ميتلك القدرة على إظهار مهارات شخصية فعالة يف بيئة العمل؛ .2

 ميتلك القدرة على التعلم الذايت ويتبىن التعلم مدى احلياة كمنهج عمل؛ .3

 يتحمل العمل يف بيئة عمل جمهدة لتحقيق األعمال املطلوبة يف وقتها؛ .4

 االلتزام الشخصي مبعايري املهنة وأخالقياهتا.يظهر  .5

 التوجهات االختصاصية ضمن الربانمج -38 املادة
 يتضمن الربانمج ثالثة توجهات اختصاصية هي:

 الراديوية االتصاالتيف جماالت تقاانت  ومديرين تنفيذيني للعمل كتقنيني متقدمني :RF & Microwave Communications (RMC)واملكروية الراديوية االتصاالت .أ
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 .واملكروية

ختلف أنواعها خلدمات االتصاالت مبمشاريع  يري: للعمل كمنفذين ومدCommunications Services & Business (CSB)واألعمال االتصاالت خدمات .ب
 .واألعمال املرتبطة هبا

تطورة وما امل التصاالت النقالةانظم يف جماالت  تنفيذيني نومديري : للعمل كتقنيني متقدمنيMobile Communications Systems (MCS)االتصاالت النقالةنظم  .ج
 .يرافقها من تقاانت حديثة

 يف الربانمج املسارات الدراسية -39 املادة
لشؤون احيددها جملس يعادهلا اليت  ما أو جارية(اعية والتالثانوية السورية )العلمية واالتصاالت واملهنية والصنالشهادات  ىعلى إحد املتقدم حاصالً  مسار الثانوية: إذا كان .ج

 العلمية يف بداية كل فصل.

 يفددها جملس الشؤون العلمية عادهلا اليت حيي ما أوتحكم واالتصاالت وال لإللكرتونياتالتقانية  املعاهد شهادات ىعلى إحد املتقدم حاصالً  مسار املعاهد )الرتقية(: إذا كان .د
 بداية كل فصل.

 شروط القبول والتسجيل يف الربانمج -40 املادة
ن ،  وحبيث يكو /39املادة / لفقرة )أ( منإليها يف ا الثانوية املشارالشهادات  ىعلى إحد أن يكون حاصالً  يف قبول املرشح لتحضري درجة اإلجازة يف مسار الثانويةُيشرتط  .أ

 .نيةوامله % للثانوايت الصناعية80ارية واالتصاالت، الثانوايت التج% حلملة 70( حلملة الثانوية العلمية، 170/204احلد األدىن ملعدل الثانوية بعد طي عالمة الداينة: )

 ./39/ ب( من املادة)يف الفقرة  التقانية املشار إليها املعاهد شهادات ىعلى إحد أن يكون حاصالً يف قبول املرشح يف مسار املعاهد )الرتقية(ُيشرتط  .ب

 الذي يقرّه جملس الشؤون العلمية.اخلاص مبسار املعاهد الختبار القبول  املرشح يتقدمأن  .ج

على  حاصالً  كان،و يد وما فوقبدرجة ج (الرتقيةعاهد )املغري مقبولة يف مسار  جامعية إجازة أو تقاين معهد شهادة على حاصالً  كان  إذا الثانوية مسار يف املرشح قبول ميكن .د
 %.50طي عالمة الداينة:  وحبيث يكون احلد األدىن ملعدل الثانوية بعد، /39/ املادة من)أ(  الفقرة يف إليها املشار الثانويةالشهادات  ىإحد
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 أسس املفاضلة -41 املادة

ساس معدل الشهادة الثانوية الذي حيدده جملس الشؤون ، على أ/39رشحني يف مسار الثانوية احملققني للشروط املشار إليها يف الفقرة )أ( من املادة /املفاضلة بني املتري  .أ
 دى اإلعالن عن املفاضلة.ل العلمية لكل شهادة

دة دل اختبار القبول املشار إليه يف الفقرة )ج( من املا، وفق مع/39املشار إليها يف الفقرة )ب( من املادة /احملققني للشروط يف مسار املعاهد رشحني املفاضلة بني امل تري .ب
 الذي حيدده جملس الشؤون العلمية لدى اإلعالن عن املفاضلة. /40/

إلعالن االثانوية الذي حيدده جملس الشؤون العلمية لدى  ، على أساس معدل الشهادة/40املشار إليها يف الفقرة )د( من املادة /للشروط احملققني رشحني املفاضلة بني امل تري .ج
 عن املفاضلة.

ملستوى اللغة  أسبقياهتا إجناز الطالب نيكون مكليزية لغة اإلنس ابلُتدرَّ  اليتررات املق. : تتوزع املقررات على كتل حسب تبعيتها للمجال العلمي وفق اجلداول أدانهاخلطة الدراسية -42 املادة
 .Eng3اإلنكليزية الثالث 

 وحدة معتمدة /32/عدد الوحدات املعتمدة لكتلة املقررات العامة كتلة املقررات العامة:  .أ

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
 املعتمدة

تصنيف  األسبقيات
 املقرر

 املقرر اسم املقرر رمز

 مهارات احلاسوب GBS101 إلزامي - 4 40 60

 مقدمة يف التعلم اإللكرتوين GBS103 إلزامي - 4 40 60

 مقدمة يف الفلسفة GHS101 إلزامي - 3 40 35

35 40 3 

وحدة 30إجناز 
معتمدة على 

 األقل
 حتضري السرية املهنية GBS102 إلزامي

35 40 3 

وحدة 100إجناز 
معتمدة على 

 األقل
 مهارات التواصل والكتابة العلمية GBS104 إلزامي



61  /73 

 

 مستوى أول –لغة إنكليزية  Eng1 إلزامي - 3 40 35
35 40 3 Eng1 إلزامي Eng2  مستوى اثين –لغة إنكليزية 
35 40 3 Eng2 إلزامي Eng3  مستوى اثلث –لغة إنكليزية 
35 40 3 Eng3 إلزامي Eng4  مستوى رابع –لغة إنكليزية 
35 40 3 Eng4 إلزامي Eng5  مستوى خامس –لغة إنكليزية 

 وحدة معتمدة. /25/عدد الوحدات املعتمدة لكتلة العلوم األساسية كتلة العلوم األساسية:  .ب

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
 املعتمدة

تصنيف  األسبقيات
 املقرر

 املقرر اسم املقرر رمز

 اجلرب الرايضي GMA101 إلزامي - 5 45 80

 التحليل الرايضي GMA102 إلزامي - 5 45 80

 الرايضيات املتقطعة GMA204 إلزامي - 5 45 80

80 45 5 
GMA102/ 

CML201 
 االحتماالت واإلحصاء GMA205 إلزامي

 الفيزايء GPH101 إلزامي - 5 45 80

 وحدة معتمدة. /43/عدد الوحدات املعتمدة لكتلة تقانة املعلومات  :تقانة املعلومات كتلة .ج

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
 املعتمدة

تصنيف  األسبقيات
 املقرر

 املقرر اسم املقرر رمز

60 40 4 GBS101 إلزامي IPG101 مقدمة يف الربجمة 
80 45 5 GBS101 إلزامي INT101 يف الشبكات مقدمة  
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60 40 4 GBS101 إلزامي IIS101 املعطيات منذجةيف  مقدمة  
85 40 5 IPG101 إلزامي IOS101 نظم التشغيل يف مقدمة  
85 40 5 IPG101 إلزامي IPG202 الربجمة اإلجرائية 
85 40 5 

IOS101/ 

INT101/ 

Eng3 

1 ويندوز منصة IOS202 إلزامي  

85 40 5 

INT202/ 

IOS202/ 

Eng3 

ماتيةاملعلو  التحتية والبنية الشبكات أمن INT305 إلزامي  
85 40 5 IIS101 إلزامي IIS202 تصميم وبنيان قواعد املعطيات 
85 40 5 

INT101/ 

IPG202 
الشبكات خدمات INT202 إلزامي  

 وحدة معتمدة. /48/عدد الوحدات املعتمدة لكتلة اإلدارة : اإلدارة كتلة .د

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
 املعتمدة

تصنيف  األسبقيات
 املقرر

 املقرر اسم املقرر رمز

 أساسّيات اإلدارة BMN101 إلزامي - 4 40 60
 أسس احملاسبة BAC101 إلزامي - 4 40 60
 مدخل إىل علم االقتصاد BEC101 إلزامي - 4 40 60
60 40 4 BMN101 إلزامي BMN202 مدخل إىل التسويق 
60 40 4 BMN101 إلزامي BMN203 إدارة املوارد البشريّة 
60 40 4 BAC101 إلزامي BFB201 أسس اإلدارة املالّية 
60 40 4 BAC101 إلزامي BAC202 ليف(احملاسبة التحليلّية )حماسبة التكا  

60 40 4 

BMN202/ 

BFB201/ 

BAC202 

 تقييم املشاريع ودراسات اجلدوى BAC303 إلزامي
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60 40 4 GMA205 إلزامي BQM305 حتليل البياانت 
60 40 4 

BMN203/ 

BAC202 
 إدارة املشاريع BQM304 إلزامي

60 40 4 

BMN203/ 

BEC101/ 

BMN202 

 BMN308 إلزامي
األعمال وإدارة الشركات املتوسطة  رايدة

 والصغرية

60 40 4 

BMN202/ 

BEC101/ 

BQM305 
 حبوث التسويق BQM406 إلزامي

 وحدة معتمدة. /55/ اجلذع املشرتك –االتصاالت تقانة عدد الوحدات املعتمدة لكتلة اجلذع املشرتك:  –االتصاالت تقانة  كتلة .ه

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
تصنيف  األسبقيات املعتمدة

 املقرر اسم املقرر رمز املقرر

80 45 5 GMA101/ 

GPH101 
 دارات كهرابئية CEE101 إلزامي

80 45 5 
CEE101/ 

INT101 
 تراسل البياانت CEE102 إلزامي

80 45 5 IPG101 إلزامي CML201 ماتالب للحوسبة العددية 

80 45 5 CEE101 إلزامي CEE202 إلكرتونيات 

80 45 5 CEE101 إلزامي CEE203 إشارات ونظم 

80 45 5 CEE202/ 

GMA204 
 إلكرتونيات رقمية CEE204 إلزامي

80 45 5 
CEE203/ 

CML201 
 معاجلة اإلشارة الرقمية CEE205 إلزامي

80 45 5 

CEE202/ 

CEE203/

CEE102 

 اتصاالت متثيلية CEE306 إلزامي

80 45 5 
CEE204/ 

IPG101/ 

GMA204 

 املعاجلات واملتحكمات الصغرية CEE307 إلزامي
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80 45 5 

CEE205/ 

CEE306/ 

CML201 

 اتصاالت رقمية CEE308 إلزامي

80 45 5 CEE306 إلزامي CRF301 األمواج الكهرطيسية وخطوط النقل 

ي االختصاصالتوجه –االتصاالت تقانة عدد الوحدات املعتمدة لكتلة : "RMCاالتصاالت الراديوية واملكروية ي "االختصاصالتوجه  -االتصاالت تقانة  كتلة .و
 وحدة معتمدة. /RMC"/42االتصاالت الراديوية واملكروية "

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
تصنيف  األسبقيات املعتمدة

 املقرر اسم املقرر رمز املقرر

80 45 5 
CRF301/ 

Eng3 
 مدخل إىل النظم الالسلكية CCS401 إلزامي

80 45 5 CRF301 إلزامي CRF402 اهلوائيات وانتشار األمواج 

80 45 5 CRF301 إلزامي CRF403 هندسة األمواج املكروية 

80 45 5 

CRF402/ 

CRF403/ 

Eng3 

 نظم االتصاالت الراديوية واملكروية CRF404 إلزامي

80 45 5 

CEE308/ 

CRF301/ 

Eng3 

 اتصاالت بصرية CRF406 إلزامي

80 45 5 
INT101/ 

CRF301 
 الالسلكية االتصاالت شبكات CCN401 إلزامي

255 45 12 

CEE308/ 

CRF402/ 

CRF403/ 

GBS104 

 CPR401 إلزامي

 –تقانة االتصاالتمشروع خترج يف 
االتصاالت الراديوية اختصاص 

 واملكروية
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خدمات ي "االختصاصالتوجه –االتصاالت تقانة عدد الوحدات املعتمدة لكتلة  :"CSBخدمات االتصاالت واألعمال ي "االختصاصالتوجه  -االتصاالت تقانة  كتلة .ز
 وحدة معتمدة. /CSB"/42االتصاالت واألعمال 

ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
تصنيف  األسبقيات املعتمدة

 املقرر اسم املقرر رمز املقرر

80 45 5 
CRF301/ 

Eng3 
 مدخل إىل النظم الالسلكية CCS401 إلزامي

80 45 5 
INT101/ 

CRF301 
 الالسلكية االتصاالت شبكات CCN401 إلزامي

80 45 5 

CRF301/ 

IPG202/ 

Eng3 

 النقالة التطبيقات CCN403 إلزامي

80 45 5 
CEE308/ 

IPG202/ 

CCN401/ 

Eng3 

 تشبيك الوسائط املتعددة CCN404 إلزامي

80 45 5 
INT101/ 

CEE308 
 CCN402 إلزامي

ض والنفاذ العري تقاانت النقل الرقمي
 احلزمة

80 45 5 

CEE308/ 

CRF301/ 

Eng3 

 اتصاالت بصرية CRF406 إلزامي

255 45 12 

CCN401/ 

CCN403/ 

GBS104 

 CPS401 إلزامي

 –مشروع خترج يف تقانة االتصاالت
خدمات االتصاالت اختصاص 

 واألعمال
نظم االتصاالت ي "االختصاصالتوجه –االتصاالت تقانة عدد الوحدات املعتمدة لكتلة : "MCSنظم االتصاالت النقالة ي "االختصاصالتوجه  -االتصاالت تقانة  كتلة .ح

 .وحدة معتمدة /MCS"/42النقالة 
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ساعات 
تعلم 
 إضافية

ساعات 
 تواصل

الوحدات 
 األسبقيات املعتمدة

تصنيف 
 املقرر اسم املقرر رمز املقرر

80 45 5 
INT101/ 

CRF301 
 الالسلكية االتصاالت شبكات CCN401 إلزامي

80 45 5 
CRF301/ 

CML201 
 اتصاالت السلكية ونقالة CCS402 إلزامي

80 45 5 CEE307/ 

CEE308 
 أساسيات النظم املضّمنة CCS404 إلزامي

80 45 5 CCS402/ 

CEE308 
 نظم االتصاالت النقالة CCS403 إلزامي

80 45 5 

CEE308/ 

CRF301/ 

Eng3 

 اتصاالت بصرية CRF406 إلزامي

80 45 5 
CEE308/ 

IPG202/ 

CCN401/ 

Eng3 

 تشبيك الوسائط املتعددة CCN404 إلزامي

255 45 12 

CEE308/ 

CCS402/ 

CCS404/ 

GBS401 

 CPM401 إلزامي
 –مشروع خترج يف تقانة االتصاالت

 نظم االتصاالت النقالةاختصاص 
 معادلة املقررات -43 املادة

جلامعة، ا هذه الالئحة وفق الشروط اليت يضعها جملس يفمن جزء من املقررات احملددة  /39يعفى الطالب املقبولون يف مسار املعاهد املشار إليها يف الفقرة )ب( من املادة / .أ
 مع مراعاة اآليت:

 أن يكون عدد الوحدات املعتمدة متساوايً. .1

 ٪.75أن يكون احملتوى العلمي متكافئاً بنسبة ال تقل عن  .2

 أن يكون تقديره جيداً على األقل يف املقرر. .3

 الوحدات الكلي. عدد ٪ من35على  /40على أال يزيد اإلعفاء من الوحدات املعتمدة للطالب املشمولني أبحكام الفقرة )ب( من املادة / .4
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 من أي وحدة معتمدة. /40ال يعفى الطالب املقبولون وفق أحكام الفقرة )د( من املادة / .ب

 التسجيل على الوحدات املعتمدة -44 املادة

 املقررات. مراعاة أسبقية رات اللغة اإلنكليزية، معوحدة معتمدة مبا فيها مقر  18عن يف كل فصل  لطالبعليها اجيب أال يقل جمموع الوحدات املعتمدة للمقررات اليت يسجل  .أ

 املقررات. ررات اللغة اإلنكليزية، مع مراعاة أسبقيةوحدة معتمدة مبا فيها مق 38عن يف كل فصل  لطالبعليها اجيب أال يزيد جمموع الوحدات املعتمدة للمقررات اليت يسجل  .ب

 التسجيل يف التوجه االختصاصي -45 املادة

 عند تسجيله يف الربانمج. /38الطالب أحد التوجهات االختصاصية املشار إليها يف املادة / خيتار .أ

 الشؤون العلمية على طلبه.جملس بعد موافقة يري التوجه االختصاصي يسمح للطالب تغ .ب

 النجاح يف املقرر -46 املادة
حتدد هذه النسب و % من العالمة النهائية للمقرر، 40ال تزيد على  ودرجة األعمال%، 60الكتايب ال تقل عن االمتحان درجة النهائّية للمقّرر من جزأين:  العالمةتتألف  .أ

  ل فصل دراسي.كيف مطلع   بناًء على اقرتاح مدرس املقرر وجملسي القسم والكلية مع طبيعة كل مقّرر ينسجممبا  ،جملس الشؤون العلميةبقرار من 

مة % )االمتحان ودرجة األعمال( من العال40ن %، بشرط أاّل تقل درجة أي من اجلزأين ع60ية فيه ال تقل عن إذا كانت عالمته النهائ املقرريُعد الطالب انجحًا يف  .ب
 العظمى لكل منهما.

 النجاح يف املشروع -47 املادة
 .قسم ضمن التوجه االختصاصي للطالبيُِعّد الطالب خالل الفصل الدراسي مشروعاً يف موضوع يقرّه جملس ال .د

 ة.ن العلمي، أو من يف حكمهم، أو أحد املختصني ممن يوافق عليه جملس الشؤو عليميةأعضاء اهليئة التز املشروع إبشراف أحد يُنج   .ه

 ن يف حكمهم.ممن اهليئة التدريسية يف اجلامعات السورية أو  املشرف وعضوين من قبل جلنة حكم مؤلفة من 100من يتم تقييم املشروع  .و

 .اللجنةتري مناقشته أمام وعرضاً تقدميياً يقّدم الطالب بنتيجة عمله يف املشروع تقريراً  .ز

 .100من  60ن  تقل عالتقومي املشروع وفقاً للقواعد اليت حيددها جملس القسم، ويُ ع ّد الطالب انجحاً يف املشروع إذا حصل على درجة  جيري .ح
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 االنتقال إىل السنة األعلى -48 املادة
إذا حصل على حد أدىن من الوحدات املعتمدة )مبا فيها مستوايت اللغة اإلنكليزية( وفق ما هو مبني يف  قبول يف مسار الثانوية مرتفعًا من سنة إىل أخرى،امل الطالب يعد .أ

يف حني تدخل الوحدات املعتمدة اجلدول أدانه؛ وال تدخل املستوايت اليت يعفى منها الطالب يف اللغة اإلنكليزية وفق امتحان حتديد املستوى يف حساب هذا احلد األدىن، 
 ة للمقررات اليت أعفي منها الطالب يف حساب هذا احلد األدىن.املكافئ

 السنة اليت سيرتفع إليها احلد االدىن من الوحدات املعتمدة
 الثانية 30
 الثالثة 75
 الرابعة 140

)مبا فيها مستوايت اللغة اإلنكليزية( وفق ما هو مبني يف قبول يف مسار الرتقية مرتفعًا من سنة إىل أخرى، إذا حصل على حد أدىن من الوحدات املعتمدة امل يعترب الطالب .ب
يف حني تدخل الوحدات املعتمدة اجلدول أدانه؛ وال تدخل املستوايت اليت يعفى منها الطالب يف اللغة اإلنكليزية وفق امتحان حتديد املستوى يف حساب هذا احلد األدىن، 

 هذا احلد األدىن.املكافئة للمقررات اليت أعفي منها الطالب يف حساب 

 السنة اليت سيرتفع إليها احلد االدىن من الوحدات املعتمدة
 الرابعة )الثانية ترقية( 30
 الفصل اخلامس واألخري 90

 ُيشرتط حلصول الطالب على درجة اإلجازة يف تقانة االتصاالت ما أييت: -49 املادة
 يف مجيع املقّررات.أن ينجح  .ج

 أن ينجح يف مشروع التخرج. .د

 واألقساط املالية املرتتّبة عليه وفقاً للنظام املايل. الرسومأن ُيسّدد  .ه
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وحدة معتمدة  /245/تصاصي؛ مبا جمموعه وحدة معتمدة لكل توجه اخ /42/وحدة معتمدة كجذع أساسي، ابإلضافة إىل  /203/الدراسية االسرتشادية املكونة من  اخلطة -50 املادة
 لكامل الربانمج. 

 S6إىل الفصل السادس  S1ية من الفصل األول االختصاصالتوجهات لكافة  األساسي اجلذع .د

 CCRD ابلعربية املقرر اسم ابإلنكليزية املقرر اسم الرمز الفصل

S1 

GMA101 Mathematical Algebra 5 اجلرب الرايضي 

GPH101 Physics 5 فيزايء 

GBS101 International Computer Driving License 4 مهارات احلاسوب 

GBS103 Introduction to On-Line Education 4 مقدمة يف التعلم اإللكرتوين 

GHS101 Introduction to Philosophy 3 مقدمة يف الفلسفة 

BMN101 Fundamentals of Management 4 أساسّيات اإلدارة 

Eng1 English Level 1  3 1اللغة اإلنكليزية مستوى 

S2 

GMA102 Mathematical Analysis 5 التحليل الرايضي 

GMA204 Discrete Mathematics 5 الرايضيات املتقطعة 
CEE101 Electrical Circuits 5 دارات كهرابئية 

INT101 Introduction to Networks  5 يف الشبكاتمقدمة 
IPG101 Introduction to Programming 4 مقدمة يف الربجمة 

BAC101 Principles of Accounting 4 أسس احملاسبة 
Eng2 English Level 2  3 2اللغة اإلنكليزية مستوى 

S3 

CEE102 Data Communications 5 تراسل البياانت 

IOS101 Introduction toOperating Systems 5 مقدمة يف نظم التشغيل 

CEE203 Signals and Systems 5 إشارات ونظم 

CML201 MATLAB for Numerical Computing 5 ماتالب للحوسبة العددية 
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CEE202 Electronics 5 إلكرتونيات 

Eng3 English Level 3  3 3اللغة اإلنكليزية مستوى 

S4 

GMA205 Probability & Statistics 5 االحتماالت واإلحصاء 

CEE204 Digital Electronics 5 إلكرتونيات رقمية 

CEE205 Digital Signal Processing 5 معاجلة اإلشارة الرقمية 

IPG202 Procedural Programming 5 الربجمة اإلجرائية 
BEC101 Introduction to Economics 4 مدخل إىل علم االقتصاد 
GBS103 Career Preparation 3 حتضري السرية املهنية 

Eng4 English Level 4  3 4اللغة اإلنكليزية مستوى 

S5 

CEE306 Analog Communications 5 اتصاالت متثيلية 

CEE307 Microprocessors and Microcontrollers 5 املعاجلات واملتحكمات الصغرية 

INT202 Network Services 5 خدمات الشبكات 
IIS101 Introduction to Data Modeling 4 مقدمة يف منذجة املعطيات 

BFB201 Fundamentals of Financial Management 4 أسس اإلدارة املالّية 
BMN203 Human Resources Management 4 إدارة املوارد البشريّة 

Eng5 English Level 5  3 5اللغة اإلنكليزية مستوى 

S6 

CEE308 Digital Communications 5 اتصاالت رقمية 

CRF301 Electromagnetic Waves and Transmission Lines 5 األمواج الكهرطيسية وخطوط النقل 

IIS202 Database Architecture and Design 5 تصميم وبنيان قواعد املعطيات 
IOS202 Windows Platform 1  5 1منصة ويندوز 
GBS104 Communications Skills & Technical Writing 3 مهارات التواصل والكتابة العلمية 
BMN202 Introduction to Marketing 4 مدخل إىل التسويق 
BAC202 Cost Analysis 4 (يفاحملاسبة التحليلّية )حماسبة التكال 

 S8والثامن  S7" يف الفصلني السابع RMCاالتصاالت الراديوية واملكروية ي "االختصاصالتوجه  .ه
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 CCRD ابلعربية املقرر اسم ابإلنكليزية املقرر اسم الرمز الفصل

S7 

CCS401 Introduction to Wireless Systems 5 مدخل إىل النظم الالسلكية 
CRF402 Antennas and Wave Propagation 5 اهلوائيات وانتشار األمواج 
CRF403 Microwave Engineering 5 هندسة األمواج املكروية 
INT305 Network & IT Infrastructure Security  ةوالبنية التحتية املعلوماتيأمن الشبكات  5 

BAC303 Feasibility Studies 4 تقييم املشاريع ودراسات اجلدوى 

BQM305 Data Analysis 4 حتليل البياانت 

BQM304 Project Management 4 إدارة املشاريع 

S8 

CRF404 RF & Microwave Communications systems  5 واملكرويةنظم االتصاالت الراديوية 

CRF406 Optical Communications 5 اتصاالت بصرية 
CCN401 Wireless Communications Networks 5 الالسلكية االتصاالت شبكات 

CPR401 Final Project in RMC 12 يةكرو مشروع خترج يف االتصاالت الراديوية وامل 

BMN308 Entrepreneurship and SMEs Management الصغريةو األعمال وإدارة الشركات املتوسطة  رايدة  4 

BQM406 Research in Marketing 4 حبوث التسويق 

 S8والثامن  S7" يف الفصلني السابع CSBخدمات االتصاالت واألعمال ي "االختصاصالتوجه  .و

 CCRD ابلعربية املقرر اسم ابإلنكليزية املقرر اسم الرمز الفصل

S7 

CCS401 Introduction to Wireless Systems 5 مدخل إىل النظم الالسلكية 

CCN401 Wireless Communications Networks 5 الالسلكية االتصاالت شبكات 

CCN403 Mobile Applications 5 التطبيقات النقالة 

INT305 Network & IT Infrastructure Security  املعلوماتيةأمن الشبكات والبنية التحتية  5 

BAC303 Feasibility Studies 4 تقييم املشاريع ودراسات اجلدوى 

BQM305 Data Analysis 4 حتليل البياانت 

BQM304 Project Management 4 إدارة املشاريع 



72  /73 

 

S8 

CCN402 
Digital Transport and Broadband Access 

Technologies 
 5  زمةوالنفاذ العريض احل تقاانت النقل الرقمي

CCN404 Multimedia Networking 5 تشبيك الوسائط املتعددة 

CRF406 Optical Communications 5 اتصاالت بصرية 
CPM401 Final Project in CSB 12 مشروع خترج يف خدمات االتصاالت واألعمال 

BMN308 Entrepreneurship and SMEs Management الصغريةو األعمال وإدارة الشركات املتوسطة  رايدة  4 

BQM406 Research in Marketing 4 حبوث التسويق 

 S8والثامن  S7" يف الفصلني السابع MCSنظم االتصاالت النقالة ي "االختصاصالتوجه  .ز

 CCRD ابلعربية املقرر اسم ابإلنكليزية املقرر اسم الرمز الفصل

S7 

CCN401 Wireless Communications Networks 5 الالسلكية االتصاالت شبكات 

CCS402 Mobile and Wireless Communications 5 اتصاالت السلكية ونقالة 

CCS404 Embedded System Fundamentals 5 أساسيات النظم املضّمنة 
INT305 Network & IT Infrastructure Security  ةالتحتية املعلوماتيأمن الشبكات والبنية  5 

BAC303 Feasibility Studies 4 تقييم املشاريع ودراسات اجلدوى 

BQM305 Data Analysis 4 حتليل البياانت 

BQM304 Project Management 4 إدارة املشاريع 

S8 

CCS403 Mobile communications Systems 5 نظم االتصاالت النقالة 
CRF406 Optical Communications 5 اتصاالت بصرية 
CCN404 Multimedia Networking 5 تشبيك الوسائط املتعددة 

CPM401 Final Project in MCS 12 مشروع خترج يف نظم االتصاالت النقالة 

BMN308 Entrepreneurship and SMEs Management الصغريةو األعمال وإدارة الشركات املتوسطة  رايدة  4 

BQM406 Research in Marketing 4 حبوث التسويق 
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 الفصل السابع

 عامةأحكام 

 

 املتضمن إحداث اجلامعة واألنظمة النافذة يف هوتعديالت 2002لعام  /25املرسوم التشريعي رقم / أحكامتطّبق  ا النظام،يف كّل ما مل يرد عليه نّص يف هذ .67 املادة
 اجلامعة.

 
 


