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 تكنولوجيا المعلوماتكلية                                     جامعة فيالدلفيا                                    
  

 
 السيبرانيمن المعلومات والفضاء أقسم 

 ية الخطة االسترشاد
 ساعة معتمدة(   132)

(2021-2022 ) 
 

 سنة ال
 الفصل الثاني  الفصل األول 

 نوع المتطلب  المتطلب السابق  اسم المساق  رقم المساق  نوع المتطلب  متطلب السابق ال اسم المساق  رقم المساق 

(1) 

 مساند --- (1تفاضل وتكامل ) 0250101 كلية ---- (1أساسيات البرمجة ) 0750113
 قسم  --- أساسيات أمن المعلومات 0790110 كلية ---- مقدمة في نظم وتكنولوجيا المعلومات 7311100
 كلية 7501130 (2أساسيات البرمجة ) 0750114 جامعة  ---- بية الوطنية تر ال 1111010

 0130108 مساندة 0750099 رياضيات متقطعة  0750120
اللغة مهارة االتصال والتواصل)

 جامعة  1301070 ( 2اإلنجليزية

0130107 
اللغة مهارة االتصال والتواصل)

 جامعة  0114099 اللغة العربية( ل والتواصل )مهارة االتصا 0114103 جامعة  0130099 ( 1اإلنجليزية

 جامعة  ---- القيادة والمسؤولية المجتمعية 0115102 جامعة  ---- الريادة واالبتكار  0330103

 ساعة  16      عدد الساعات الكلية                          ساعة  16عدد الساعات الكلية                          

(2) 

 مساندة  0721223 تراكيب البيانات 0721224 قسم  0750120 ر التشفيمبادئ  0790211
 مساندة 0721223 أساسيات قواعد البيانات 0731221 كلية 0750114 كينونة برمجة   0721223

 كلية 7212230 البرمجة المرئية  0750215 كلية 0750113 مقدمة في برمجة المواقع االلكترونية  7312130

 2502310 مساندة 0790110 سوب بكات الحاأساسيات ش 0731340
 

 مساندة ---- مبادئ اإلحصاء واالحتماالت

 قسم  0721223 لغة برمجة في أمن المعلومات 0790220 مساندة 0250101 (1) الجبر الخطي 0250241

 كلية 0750114 والكتابة الفنية أخالقيات الحوسبة 7212500 جامعة  ---- ( 1اختياري جامعة ) ----

 ساعة  18         عدد الساعات الكلية                       ساعة  18د الساعات الكلية                          عد

(3) 

 قسم  0731340 بروتوكوالت أمن المعلومات 0790324 كلية 0731213 تكنولوجيا الحوسبة النقالة  0721345

 قسم  0731340 نظام التشغيل لينكس 0790323 مساندة 0731221 إدارة وأمن قواعد البيانات 0790312
 قسم  0731340 شبكات الحاسوب الالسلكية 0790322 مسانده 7212240 الخوارزميات 0750323

 قسم  0790321 التحقيقات و تحليل االدلة الجنائية الرقمية  0790325 مساندة 0731221 تحليل وتصميم النظم 7313210

 قسم  ---- (1اختياري تخصص) ---- قسم  0790220 رونيةكتالشبكات والجرائم االل 0790321

 قسم  ساعة  90 التدريب العملي 0790330 جامعة  ---- ( 2اختياري جامعة ) ----

 ساعة  18          عدد الساعات الكلية                          ساعة  18عدد الساعات الكلية                           

(4) 

 جامعة  ---- المهارات الحياتية  0170101 قسم  0790323 الشبكات  يلنظم تشغ 0790420

 0111100 جامعة  ---- ( 3إختياري جامعة ) ----
أو إختياري جامعة لغير   علوم عسكرية

 اإلردنيين 
 جامعة  ----

 قسم  -------- (3اختياري تخصص) ------- قسم  0790324 مراقبة الشبكات و توثيقها  0790421

 قسم  0790422 إدارة مخاطر أمن المعلومات 0790423  0790324 لشبكاتا أمن 0790422

 قسم  ساعة  90 (1)مشروع بحث 0790440 

 0790440 (2مشروع بحث ) 0790441
 قسم 

 
 

  قسم  ---- (2اختياري تخصص) ----
 ساعة  12                      عدد الساعات الكلية      ساعة 16عدد الساعات الكلية                          

 


