
مسار  –مسار علم البيانات والذكاء االصطناعي  –خطة برنامج البكالريوس لقسم تقنية المعلومات )مسار االمن السيبراني 

 الشبكات وانترنت األشياء( محدثة الى الفصول الثالثة 

    

     الرابع  المستوى

 اسم المقرر  رمز المقرر 
الساعات  

 المعتمدة
 السابق)المصاحب( المتطلب 

 

  101 تقن 4 1برمجة حاسبات    111عال 

  101 ريض 3 الرياضيات المحددة    151ريض 

    3 المبادئ األساسية لتقنية المعلومات   210تم 

    2 أخالقيات المهنة   107سلم 

    12    

    
 

      الخامس المستوى

 اسم المقرر  رمز المقرر 
الساعات  

 المعتمدة
 المتطلب السابق)المصاحب( 

 

 

  111عال  4 2برمجة حاسبات    113عال 

    3 الفيزياء لتقنية المعلومات   219تم 

  101 ريض 3 حساب التفاضل والتكامل    106ريض 

    2 قضايا معاصرة    108سلم 

    12    

    
 

      السادس المستوى

 اسم المقرر  رمز المقرر 
الساعات  

 المعتمدة
 المتطلب السابق)المصاحب( 

 

 
  210تم  3 مبادئ قواعد البيانات   222تم 

  219تم ،151ريض 3 تنظيم وعمارة الحاسبات   223تم 

  111عال 3 تصميم تجربة المستخدم   214تم 

    2 1سلم اختياري   xxxسلم 

    11    

 

 

 

 

 

     

 

      السابع المستوى



 اسم المقرر  رمز المقرر 
الساعات  

 المعتمدة
 المتطلب السابق)المصاحب( 

 

 
  113عال  3 تراكيب البيانات  212 عال

) 3 أمن المعلومات   324تم  328تم )  

  219تم 4 مبادئ شبكات الحاسب    328تم 

    2 2سلم اختياري   xxxسلم 

    12    

    
 

      الثامن المستوى

 اسم المقرر  رمز المقرر 
الساعات  

 المعتمدة
 المتطلب السابق)المصاحب( 

 

 

  106ريض  3 الجبر الخطي  244ريض 

) 3 تنقيب البيانات   326تم  212عال )  

  212عال  3 نظم التشغيل  227عال 

  111عال 3 هندسة تطبيقات الويب   312تم 

    12    

    
 

      التاسع المستوى

 اسم المقرر  رمز المقرر 
الساعات  

 المعتمدة
 المتطلب السابق)المصاحب( 

 

 

  328، تم312تم 3 تقنيات الويب المتقدمة   329  تم

  ( 329)تم 214تم  4 هندسة البرمجيات  320 تم

    3 - 1-مقرر مسار أساسي    xxxتم 

    10    

    
 

      العاشر المستوى

 اسم المقرر  رمز المقرر 
الساعات  

 المعتمدة
 المتطلب السابق)المصاحب( 

 

 

  244، ريض212عال 3 أساسيات الذكاء االصطناعي   426تم 

  320  تم 3 مقدمة إدارة مشاريع تقنية المعلومات    423تم 

  معتمدة ساعة  90+ اكمال 212,عال320تم 3 - 1-مشروع تخرج    496تم 

  ساعة معتمدة   90اكمال  2 التدريب الميداني    479تم 

    11    



    
 

      الحادي عشر المستوى

 اسم المقرر  رمز المقرر 
الساعات  

 المعتمدة
 المتطلب السابق)المصاحب( 

 

 
         

    3 - 2-مسار أساسي  مقرر   xxxتم 

  427تم 
واالبداع في تقنية  ريادة األعمال 

 المعلومات 
  320تم 3

  496تم 3 - 2-مشروع تخرج    497تم 

    9    

     

      الثاني عشر المستوى

 اسم المقرر  رمز المقرر 
الساعات  

 المعتمدة
 المتطلب السابق)المصاحب( 

 

 
    3 1مقرر مسار اختياري    xxxتم 

    3 2مقرر مسار اختياري    xxxتم 

    6    

 


