
 

 كلية تكنولوجيا المعلومات                                                 جامعة فيالدلفيا                                    

 هندسة البرمجيات /هندسة البرمجياتقسم 

 الخطة االسترشادية

 ساعة معتمدة( 132)

2018-2019 

 السنة

 يـانــل الثـــالفص ل األولــــالفص

 مادةاسم ال المساق رقم
المتطلب 
 السابق

نوع 
 المتطلب

رقم 
 المساق

 المتطلب السابق مادةاسم ال
نوع 

 المتطلب

(1) 

 جامعة 0130101 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102 جامعة ---- (1)مهارات اللغة العربية  0110101

 جامعة ---- ية الوطنيةالترب 0111101 جامعة ---- (1)ليزية جمهارات اللغة اإلن 0130101

 جامعة ---- مقدمة في تكنولوجيا االنترنت والوب 0770110 جامعة ---- (1) جامعة اختياري ----

 كلية 0750113 (2أساسيات البرمجة) 0750114 كلية ---- (1أساسيات البرمجة) 0750113

0731110 
مقدمة في نظم  و تكنولوجيا 

 المعلومات
 قسم 0731110 هندسة البرمجيات اسياتاس 0721111 كلية ----

 مساندة 0750099 ةعمتقطرياضيات  0750120 مساندة ---- (1)تفاضل وتكامل 0250101

 ساعة 18الكلية                        عدد الساعات ساعة 18الكلية                         عدد الساعات 

(2) 

 قسم 0721111 نمذجة البرمجيات 0721222 كلية 0750114 كينونة برمجة 0721223

 قسم 0721223 تراكيب البيانات 0721224 قسم 0721111 متطلبات البرمجيات 0721230

 مساندة 0750114 التحليل العددي 0750272 مساندة ---- مبادئ االحصاء و االحتماالت 0250231

الرقمي تصميم المنطق 0750230  كلية 0721223 لمرئيةالبرمجة ا 0750215 مساندة 0731110 

0731213 
مقدمة في برمجة المواقع 

 االلكترونية
 مساندة 0721223 أساسيات قواعد البيانات 0731221 كلية 0750114

 كلية 0731110 أخالقيات  الحوسبة 0721240 جامعة 0250101 (1)الجبر الخطي 0250241

 ساعة 18عدد الساعات الكلية                           ساعة 18عدد الساعات الكلية                         

(3) 

 تحليل وتصميم النظم 0721322 قسم 0721222 معمارية البرمجيات 0721320
0721230 

 
 قسم

 قسم 0721330 دارة  مشاريع البرمجياتإ 0721331 قسم 0721222 نتاج البرمجياتإ 0721330

 قسم 0731221 ادارة نظم قواعد البيانات  0721351 قسم 0750230 معمارية الحاسوبتنظيم و  0721350

 نظم التشغيل 0750335 مساندة 0721224 اساسيات شبكات الحاسوب 0731340
0721350 

 
 مساندة

 الخوارزميات 0750323
0721224 

 
 ---- (3جامعة اختياري) ---- مساندة

 جامعة

     جامعة ---- (2جامعة اختياري) ----

 ساعة 15عدد الساعات الكلية                           ساعة 18عات الكلية                         عدد السا

(4) 

 تطوير البرمجيات وتوثيقها 0721424
0721322 

  

 قسم
 ----- (4جامعة اختياري) -----

 جامعة

 قسم ---- (2) تخصص اختياري 0721423 قسم 0721322 البرمجيات فحص 0721433

 قسم 0721448 (2)مشروع بحث 0721449 قسم ---- (1تخصص إختياري) ----

 التدريب العملي 0721438
ساعة90  

 

 قسم
 ---- (3تخصص إختياري) ----

 قسم

(1مشروع بحث) 0721448 ساعة  90   0111100 قسم 
علوم عسكرية )أو جامعة إختياري 

 للطلبة غير األردنيين(
 جامعة ----

 

 
   

 
    

 ساعة 14عدد الساعات الكلية                           ساعة 13 عدد الساعات الكلية                       

 


