
عنمعنم

1722111330والمحاسبة أعمال إدارة4320622123----فیزیاء0814132

330----األحیاءعلم3300826152----والتكاملالتفاضل0827111

0827111330واإلحصاء اإلحتماالت4330827121----الحاسب علم مقدمة0921110

0827111330المنفصلة الریاضیات3300827122----األكادیمیة اإلنجلیزیة اللغة1722111

0921110433البرمجة مباديء2200921120----والمذاھب العقیدة1900101

1614516153

عنمعنم

0921120433البرمجیات ھندسة أساسیات08271113300921220المتقدمھ والتكامل التفاضل0923210

والخوارزمیات البیانات ھیكلة0921211
0921120

0827122
0923213433الكھربائیة الدوائر4330923221

0923210330التفاضلیة المعادالت08271223300923222الخطي الجبر0921212

االلكترونیات مبادئ0923213 الرقمي المنطق تصمیم08141324330923223    0814132433

0923210330العددي التحلیل09211104330923224الحاسب شبكات أساسیات0924214

١٨١٥٩١٨١٥٩

عنمعنم

0924214330الحاسب أمن09212123300921320والنظم االشارات0923310

0923313433التشغیل نظم09232214330921321اإللكترونیة الدوائر0923311

المھنیة المسؤولیة17221113300922322التقنیة التقاریر كتابة0922312
0922312

0826152
330

0923313433المدمجة نظمةألا09232234330923323الحاسب  وتنظیم معماریة0923313

اختیاري جامعة متطلب???2201900----االسالمیة الثقافة1900102 (١)----220

1614616146

المقرر رمز

0923330

عنمعنم

------09234103مشروع تنفیذ0923420------2القسم موافقةمشروع مقترح0923410

0923410330الحاسب ھندسة في مختارة موضوعات09233134330923421الرقمیة النظم ونمذجة تصمیم0923411

الحاسب طرفیات مع التواصل0923412
0923311

0923313
0923313330المتوازیة و الموزعة النظم4330923422

330?)٢(اختیاري تخصص متطلب??4?330092?)١(اختیاري تخصص متطلب??4?092

330?)٣(اختیاري تخصص متطلب??4?220092----)٢(اختیاري جامعة متطلب???1900

1511615120

نمنم

33190010322الخبیرة والنظم الحوسبي الذكاء0923413

33190010422الرقمیة االشارات معالجة0923414

33190010522وتطبیقاتھا المتعددة الوسائط شبكات0924415

33190010622االتصاالت شبكات0924416

33190010722اآللي اإلنسان تشغیل و تصمیم0923423

190010822

190010922

190011022

190011122

190011222

190011322

33190011422التحكم ھندسة0923427

 السنة

الدراسیة

)مقررات ٥( الثاني الفصل)مقررات ٥( األول الفصل

المقرر إسمالمقرر رمز
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 متطلب

سابق
ساعة

المقرر إسمالمقرر رمز
 متطلب

سابق
ساعة

2

المجموعالمجموع

1

 السنة

الدراسیة

ساعة

3
المجموعالمجموع

)واحد مقرر( الصیفي الفصل

المقرر إسم

المعلومات وتقنیة الحاسب علوم كلیةفیصل الملك جامعة
)٠٩٢٣( الحاسب ھندسة قسم 

)٠٩٢٣( الحاسب ھندسة في البكالوریوس تخصص خطة

فقط طالب )معتمدة ساعة ١٣٣(

المقرر إسمالمقرر رمز
 متطلب

سابق
ساعة

المجموعالمجموع

)مقررات ٥( الثاني الفصل)مقررات ٥( األول الفصل

المقرر إسمالمقرر رمز
 متطلب

سابق
ساعة

سابق متطلبمعتمدة ساعة

3العملي )التعاوني( التدریب

 السنة

الدراسیة

)مقررات ٥( الثاني الفصل)مقررات ٥( األول الفصل

المقرر إسمالمقرر رمز
 متطلب

سابق
ساعة

المقرر إسمالمقرر رمز
 متطلب

سابق

4

المجموعالمجموع

ت
المتطلبا

 
االختیاریة

)معتمدة ساعات ٤ یكافئان مقررین الطالب یختار( االختیاریة الجامعة متطلبات)معتمدة ساعات ٩  تكافئ مقررات ٣ الطالب یختار( االختیاریة التخصص متطلبات

المقرر إسمالمقرر رمز

بنجاح التالیة المقررات وانھاء, بنجاح معتمدة ساعة ٩٥ اكمال و القسم موافقة

٠٩٢٣٣١٣ و ٠٩٢٣٣١١ و ٠٩٢٣٢٢٣

 السنة

الدراسیة

)مقررات ٥( الثاني الفصل)مقررات ٥( األول الفصل

المقرر إسمالمقرر رمز
 متطلب

سابق
ساعة

المقرر إسمالمقرر رمز

سابق متطلب
ساعة

المقرر إسمالمقرر رمز
ساعة

0827122

االسالم في االنسان حقوق
والتغذیة الغذاء0923222

البحث مھارات
التطوعي العمل

واالستخدام النوع: الدواء

المھنة وآداب اإلسالمیة األخالق

 متطلب

سابق

ساعة

االسري والسلوك االجتماعي النظام0923313
االعمال وریادة االدارة

واللیاقة الصحة

النبویة السیرة في دراسات0923310

الطبي الفقھ0924214

اإلسالم في والسیاسي االقتصادي النظام0924214

082712233اآللي بالحاسب الرسومات0923426

0923424
 المتكاملة الدوائر تصمیم

جدًا العالیة الكثافة ذات
092341133

092331033بالحاسب والرؤیا الصور تحلیل0923425


