ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ

ﻗﺴﻡ  :ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺨﻁﺔ  :ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ
ARAB 1202
ENGL 1307
HADT 1100
HADT 1202
HADT 2100
HADT 2201
HADT 2303
HADT 3100
HADT 3206
HADT 4100
HADT 4204
POLS 3220
SHAR 1202
SHAR 2207
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ
ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ

ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﻨﺤﻭ ﻭﺼﺭﻑ(
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ )ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ(
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ﻗﺭﺁﻥ ﻜﺭﻴﻡ  -ﺠﺯء ﺘﺒﺎﺭﻙ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ

ﻗﺭﺁﻥ ﻜﺭﻴﻡ  -ﺠﺯء ﻗﺩ ﺴﻤﻊ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻋﻠﻭﻤﻪ

ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
ﻗﺭﺁﻥ ﻜﺭﻴﻡ  -ﺠﺯء ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ
ﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻗﺭﺁﻥ ﻜﺭﻴﻡ  -ﺠﺯء ﺍﻷﺤﻘﺎﻑ

ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ

ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ

ﻟﻐﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﺩﺏ )ﻓﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ(
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ

ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ

ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ

 CSCI 1104ﺒﺭﻤﺠﺔ ) - (1ﻋﻤﻠﻲ

2
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 CSCI 1106ﺒﺭﻤﺠﺔ ) - (2ﻋﻤﻠﻲ
 CSCI 1304ﺒﺭﻤﺠﺔ )(1
 CSCI 1306ﺒﺭﻤﺠﺔ )(2
 CSCI 2303ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ

 CSCI 4108ﺒﺤﺙ ﺘﺨﺭﺝ
 CSCI 4328ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل
 SICT 2202ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
 WDMM 1401ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ

ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ

 MOBC 1301ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ
 MOBC 2101ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ )- (1ﻋﻤﻠﻲ

 MOBC 2102ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  -ﻋﻤﻠﻲ
 MOBC 2103ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ) - (2ﻋﻤﻠﻲ
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ﺴﻨﺔ 2017 :

ﺴﺎﻋﺔ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ
MOBC 3104
MOBC 3105
MOBC 3301
MOBC 3302
MOBC 3303
MOBC 3304
MOBC 3305
MOBC 4101
MOBC 4102
MOBC 4103
MOBC 4204
MOBC 4301
MOBC 4302
MOBC 4303
ﺴﺎﻋﺔ SDEV 2301
SICT 2105
SICT 2305
SICT 4309
WDMM 1406
WDMM 2302
WDMM 2401
ﺴﺎﻋﺔ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ
MOBC 4305
MOBC 4306
MOBC 4308
MOBC 4309
MOBC 4310
MOBC 4311
SDEV 3303
SICT 3305
SICT 3306
ﺴﺎﻋﺔ SICT 4419
WDMM 4325
WDMM 4330
WDMM 4331
WDMM 4333

 MOBC 2104ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻴﺏ  -ﻋﻤﻠﻲ
 MOBC 2301ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ )(1

27/08/2017
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻲ

ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ

 135ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
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ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ  -ﻋﻤﻠﻲ
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  -ﻋﻤﻠﻲ

ﺴﺎﻋﺔ

ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ )(3
ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ

ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ
ﻓﺤﺹ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  -ﻋﻤﻠﻲ

ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒح ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  -ﻋﻤﻠﻲ
ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  -ﻋﻤﻠﻲ

ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ
ﻓﺤﺹ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ

ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒح ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ

ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ
ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ) - (1ﻋﻤﻠﻲ
ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )(1
ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻴﺏ
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻟﻠﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ

ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻴﺏ )(1

ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ

ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  -ﻤﺘﻘﺩﻡ

9

ﺴﺎﻋﺔ

ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ
ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘل
ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻷﺸﻴﺎء ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ
ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ

ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ

ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ

ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ

 MOBC 2302ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ
 MOBC 2303ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ )(2

 MOBC 2304ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻴﺏ
 MOBC 2305ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ

 MOBC 3006ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
 MOBC 3101ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ )- (3ﻋﻤﻠﻲ
 MOBC 3102ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ  -ﻋﻤﻠﻲ
 MOBC 3103ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ  -ﻋﻤﻠﻲ

ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ

ﻋﻤﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ

كلية  :تكﻨولوﺠيا المعلومات
رﻗﻡ المقرر
ARAB 1202
HADT 1100
SHAR 1202
CSCI 1104
CSCI 1304
WDMM 1401
WDMM 2302

توزيع مقررات الخطة اﻷكاديمية على الفصول الدراسية
ﻗسﻡ  :الﺤوسﺒة المتﻨقلة وتطﺒيقات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية

سﻨة أولى  -الفصل اﻷول
اسﻡ المقرر
اللﻐة العرﺒية )ﻨﺤو وصرﻑ(
ﻗرﺁﻥ كريﻡ  -ﺠزء تﺒارﻙ
دراسات ﻓﻲ الفقﻪ
ﺒرمﺠة ) - (1عملﻲ
ﺒرمﺠة )(1
مقدمة للﺤاسوﺏ واﻻﻨترﻨت
الرياﻀيات للوساﺌط المتعددﺓ

ﻨوﻉ المقرر
ﺠامعة
ﺠامعة
ﺠامعة
كلية
كلية
كلية
تخصص
16

رﻗﻡ المقرر
HADT 1202
HADT 2100
MOBC 2101
MOBC 2301
SDEV 2301
SICT 2105
SICT 2305
WDMM 2401

سﻨة ثاﻨية  -الفصل اﻷول
اسﻡ المقرر
ﻨوﻉ المقرر
ﺠامعة
دراسات ﻓﻲ السيرﺓ
ﺠامعة
ﻗرﺁﻥ كريﻡ  -ﺠزء ﻗد سمع
ﺒرمﺠة تطﺒيقات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية )- (1ﻉ تخصص
ﺒرمﺠة تطﺒيقات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية ) (1تخصص
تخصص
مﺒادﺉ ﻫﻨدسة الﺒرمﺠيات
ﻨﻅﻡ ﺇدارﺓ ﻗواعد الﺒياﻨات ) - (1عملﻲ تخصص
تخصص
ﻨﻅﻡ ﺇدارﺓ ﻗواعد الﺒياﻨات )(1
تخصص
تطوير الويﺏ )(1
18

رﻗﻡ المقرر
SHAR 2207
MOBC 3101
MOBC 3102
MOBC 3103
MOBC 3301
MOBC 3302
MOBC 3303
SICT 4309

سﻨة ثالثة  -الفصل اﻷول
ﻨوﻉ المقرر
اسﻡ المقرر
ﺠامعة
الﻨﻅﻡ اﻹسﻼمية
ﺒرمﺠة تطﺒيقات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية )- (3ﻉ تخصص
تخصص
الﺤوسﺒة المﻨتﺸرﺓ  -عملﻲ
التطﺒيقات الﺸﺒكية لﻸﺠﻬزﺓ الﺫكية  -عﻡ تخصص
ﺒرمﺠة تطﺒيقات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية ) (3تخصص
تخصص
الﺤوسﺒة المﻨتﺸرﺓ
تخصص
التطﺒيقات الﺸﺒكية لﻸﺠﻬزﺓ الﺫكية
تخصص
سﻼمة وأمﻥ المعلومات
17

رﻗﻡ المقرر
HADT 4100
OPTI 3206
POLS 3220
CSCI 4108
MOBC 4101
MOBC 4102
MOBC 4301
MOBC 4302
OPTI 4302

رﺌيﺱ القسﻡ

سﻨة راﺒعة  -الفصل اﻷول
ﻨوﻉ المقرر
اسﻡ المقرر
ﺠامعة
ﻗرﺁﻥ كريﻡ  -ﺠزء اﻷﺤقاﻑ
ﺠامعة
متطلﺏ ﺠامعة اختيارﻱ
ﺠامعة
دراسات ﻓلسطيﻨية
كلية
ﺒﺤﺙ تخرﺝ
ﻓﺤص ﺒرمﺠيات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية  -عمل تخصص
العمل الﺤر والترﺒح مﻥ اﻻﻨترﻨت  -عﻡ تخصص
تخصص
ﻓﺤص ﺒرمﺠيات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية
تخصص
العمل الﺤر والترﺒح مﻥ اﻻﻨترﻨت
تخصص
متطلﺏ اختيارﻱ )(2
17

الخطة

اﻷولى

2017/08/27

سﻨة :

2017

رﻗﻡ المقرر
ENGL 1307
CSCI 1106
CSCI 1306
CSCI 2303
MOBC 1301
WDMM 1406

سﻨة أولى  -الفصل الثاﻨﻲ
اسﻡ المقرر
ﻨوﻉ المقرر
اللﻐة اﻹﻨﺠليزية )تكﻨولوﺠيا المعلومات( ﺠامعة
كلية
ﺒرمﺠة ) - (2عملﻲ
كلية
ﺒرمﺠة )(2
كلية
رياﻀيات مﻨفصلة
تخصص
تﺠرﺒة المستخدﻡ لﻸﺠﻬزﺓ الﺫكية
تخصص
أساسيات التصميﻡ ﻓﻲ الويﺏ
17

رﻗﻡ المقرر
HADT 2201
HADT 3100
MOBC 2102
MOBC 2103
MOBC 2104
MOBC 2302
MOBC 2303
MOBC 2304
MOBC 2305

سﻨة ثاﻨية  -الفصل الثاﻨﻲ
اسﻡ المقرر
ﻨوﻉ المقرر
ﺠامعة
دراسات ﻓﻲ القرﺁﻥ وعلومﻪ
ﺠامعة
ﻗرﺁﻥ كريﻡ  -ﺠزء الﺫاريات
تطوير الويﺏ لﻸﺠﻬزﺓ الﺫكية  -عملﻲ تخصص
ﺒرمﺠة تطﺒيقات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية ) - (2ﻉتخصص
ﻗواعد ﺒياﻨات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية والويﺏ  -تخصص
تخصص
تطوير الويﺏ لﻸﺠﻬزﺓ الﺫكية
ﺒرمﺠة تطﺒيقات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية ) (2تخصص
ﻗواعد ﺒياﻨات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية والويﺏ تخصص
أﻨماط التصميﻡ لتطﺒيقات اﻷﺠﻬزﺓ الﺫكية تخصص
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رﻗﻡ المقرر
HADT 2303
SICT 2202
MOBC 3006
MOBC 3104
MOBC 3105
MOBC 3304
MOBC 3305
OPTI 3301
رﻗﻡ المقرر
HADT 3206
HADT 4204
CSCI 4328
MOBC 4103
MOBC 4204
MOBC 4303
OPTI 4303

عميد الكلية

سﻨة ثالثة  -الفصل الثاﻨﻲ
ﻨوﻉ المقرر
اسﻡ المقرر
ﺠامعة
دراسات ﻓﻲ العقيدﺓ
كلية
أخﻼﻗيات المﻬﻨة
تخصص
تدريﺏ ميداﻨﻲ
الﺤوسﺒة السﺤاﺒية وتطﺒيقاتﻬا  -عملﻲ تخصص
تطﺒيقات الوساﺌط المتعددﺓ لﻸﺠﻬزﺓ الﺫﻙ تخصص
تخصص
الﺤوسﺒة السﺤاﺒية وتطﺒيقاتﻬا
تطﺒيقات الوساﺌط المتعددﺓ لﻸﺠﻬزﺓ الﺫﻙ تخصص
تخصص
متطلﺏ اختيارﻱ )(1
16
سﻨة راﺒعة -الفصل الثاﻨﻲ
ﻨوﻉ المقرر
اسﻡ المقرر
ﺠامعة
ﺤاﻀر العالﻡ اﻹسﻼمﻲ
ﺠامعة
دراسات ﻓﻲ الﺤديﺙ الﺸريﻑ
كلية
مﻬارات اﻻتصال وريادﺓ اﻷعمال
ﺒرمﺠة اﻷلعاﺏ لﻸﺠﻬزﺓ الﺫكية  -عملﻲ تخصص
تخصص
مﺸروﻉ التخرﺝ
تخصص
ﺒرمﺠة اﻷلعاﺏ لﻸﺠﻬزﺓ الﺫكية
تخصص
متطلﺏ اختيارﻱ )(3
16

الﺸﺅوﻥ اﻻكاديمﻲ

