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.يتوجب على كافة الطلبة التقدم إلمتحان مستوى في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على ان يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا االمتحان مساقاً استدراكياً خارج خطته الدراسية : مالحظة 

المتطلب السابق

اسم المادةرقم المادة اسم المادةرقم المادةاسم المادةرقم المادة
الساعات

 المعتمدة

جامعة اربد االهلية 

دائرة القبول والتسجيل

:- ساعة معتمدة وهي27متطلبات الجامعة  وعددها  :- اوالً 

 ساعة معتمدة18متطلبات الجامعة االجبارية وعددها    (المجال االول)- أ

(9اإلصدار ) 2022/2023الخطة الدراسية المعتمدة لمنح درجة البكالوريوس لتخصص علم الحاسوب 
:- ساعة معتمدة وهي81متطلبات قسم التخصص وعددها :- ثالثاً 

 ساعة معتمدة 66متطلبات التخصص االجبارية وعددها - أ ساعة معتمدة15متطلبات الكلية االجبارية وعددها - أ

كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات 

:- ساعة معتمدة وهي 21متطلبات الكلية وعددها  :- ثانيا
 ساعات معتمدة6المواد المساندة وعددها - ب

يختارها الطاللب من المواد التالية

المواد االستدراكية 
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طلبة العلوم

مقدمة في تكنولوجيا 

المعلومات
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لطلبة كلية )التجارة االلكترونية 

(العلوم وتكنولوجيا المعلومات
أمن وحماية الشبكات وتطبيقاتها

401461
تخصص علم )موضوع خاص 

(الحاسوب
موافقة قسم

3

مقدمة في تكنولوجيا 

المعلومات
……3

بناء المترجمات401331

3

409100

3

401456
معالجة اللغات الطبيعية واالنظمة 

الخبيرة
3الذكاء االصطناعي
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الساعات 

المعتمدة

تشفير البيانات401334
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الساعات 

المعتمدة

(1)لغة البرمجة407212

مهارات في 
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العلوم

المتطلب السابق

 ساعات معتمدة3المتطلبات الحره وعددها :- رابعاً 

يختارها الطالب  من خارج  التخصص
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الساعات 

المعتمدة

اسم المادة

المتطلب السابق
الساعات 

المعتمدة

نظرية احتسابات

تركيب بيانات+ 
3

أمن وحماية الشبكات 

وتطبيقاتها
3

 ساعات9متطلبات التخصص االختيارية وعددها - ج

معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية

3

اسم المادةرقم المادة

الساعات 

المعتمدة
رقم المادة

 ساعات معتمدة يختارها  15متطلبات الجامعة االختيارية  وعددها   (المجال الثاني )- ب

:الطالب من المجاالت التالية
 ساعات معتمدة يختارها الطالب من 6متطلبات الكلية االختيارية وعددها - ب

المواد التالية
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