
 

 جامعة جرش

 كلية تكنولوجيا المعلومات

 قسم شبكات الحاسوب
 

Jerash University 

Faculty of Information Technology 

Computer Networks Department 

 

 2201 -2011 الحاسوبشبكات لخطة االسترشادية لتخصص ا
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة االولى
 الفصـــل الثانـــي الفصـــل األول

 س.م اسم المادة الرقم س.م اسم المادة الرقم 

 3 إختياري متطلب جامعة - 3 (1)مهارات اتصال باللغة العربية 0101106

 3 رياضيات متقطعة 1001119 3 (1)مهارات اتصال باللغه االنجليزية 0102108

 3 مقدمة في برمجة االنترنت 1002130 3 (1)التفاضل والتكامل 0303101

 3 البرمجة الكينونية 1001131 3 مقدمه في تكنولوجيا المعلومات 1002110

 3 قواعد البيانات 1002140 3 البرمجة أساسيات 1001130

 15 المجموع  15 المجموع 

 السنة الثانية

 الفصـــل الثانـــي األول الفصـــل

 س.م اسم المادة الرقم س.م اسم المادة الرقم 

 3 إختياري متطلب جامعة - 3 إختياري متطلب جامعة -

 3 تصميم وتنظيم الحاسوب 1001111 3 مدخل إلى الشبكات وتراسل البيانات 1003250

 3 معمارية الحاسوب 1001210 3 تصميم المنطق الرقمي 1001109

 3 البرمجة المرئية 1001230 3 تحليل وتصميم النظم 1002220

 3 تحليل وتصميم الخوارزميات 1001223 3 تراكيب البيانات وتنظيم الملفات 1001220

 3 شبكات الحاسوب المتقدمة 1003351 3 التربية الوطنية 0105102

 18 المجموع  18 المجموع 

 السنة الثالثة

 الفصـــل الثانـــي الفصـــل األول

 س.م اسم المادة الرقم س.م اسم المادة الرقم 

 3 إختياري متطلب جامعة - 3 إختياري متطلب جامعة -

 3 أمن الشبكات والمعلومات 1003360 3 متطلب تخصص إختياري -

 3 وسائط متعددة 1003340 3 ادارة الشبكات 1003352

 3 ات اإلتصال الفنيةمهار 1003370 3 هندسة البرمجيات 1002321

 3 مبادئ في اإلحصاء 0303211 3 الشبكات الالسلكية 1003350

 3 بروتوكوالت الشبكات 1003450 3 برمجة تطبيقات االنترنت 1001233

 18 المجموع  18 المجموع 

 السنة الرابعة

 الفصـــل الثانـــي الفصـــل األول

 مس. اسم المادة الرقم س.م اسم المادة الرقم 

 3 العلوم العسكرية 0000100 3 برمجة الشبكات 1003442

 3 مشروع التخرج 1001490 3 إدارة المشاريع البرمجية 1003470

 3 (1تحليل عددي ) 0303321 3 نظم التشغيل 1001410

 3 مراقبة الشبكات وتوثيقها 1003461 3 امن التجارة االلكترونية 1003460

 3 تدريب ميداني 1001315 3 متطلب تخصص إختياري -

 15 المجموع  15 المجموع 


