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 الفصل الثاني –السنة األولى  الفصل األول  –السنة األولى 

 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 
عدد 

 الساعات
 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 

عدد 

 الساعات

 5 كلية 2رياضيات 121ريض  5 كلية 1رياضيات 111ريض 

 2 كلية مقدمة الهندسة 122هعم  4 كلية كيمياء 112كيم 

 5 كلية الفيزياء الحديثة 123فيز  5 كلية الفيزياء العامة 113فيز 

 4 تخصص 1برمجة حاسوب  124حسب  4 كلية مقدمة نظم الحاسوب 114حسب 

ZAR 1  2 كلية ورش كهربائية والكترونية 125هكه  2 جامعة 1لغة عربية 

ZSH 1 2 جامعة تالوة وتجويد ZSH 8  2 جامعة 1ثقافة إسالمية 

ZSH 11 1 جامعة قرآن حفظ ZSH 10 2 جامعة فقه العبادات 

    ZSH 11 1 جامعة قرآن حفظ 

 23  7 املجموع 23  7 املجموع

 الفصل الرابع –السنة الثانية  الفصل الثالث –السنة الثانية 

 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 
عدد 

 الساعات
 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 

عدد 

 الساعات

 5 تخصص الرياضيات املتقطعة 221هكه  5 كلية الجبر الخطي 211ريض 

 4 تخصص أساسيات النظم الرقمية 222هكه  4 كلية التحليل الرياض ي 212ريض 

 4 تخصص نظرية الدارات الكهربائية 223هكه  4 تخصص مبادئ الدارات الكهربائية 213هكه 

 4 تخصص الدارات االلكترونية 224هكه  4 تخصص أسس هندسة الكترونية 214هكه 

 5 تخصص الخوارزميات وتراكيب البيانات 225حسب  4 تخصص 2برمجة حاسوب  215حسب 

ZEN 1  2 جامعة 1لغة انجليزية ZSH 9  2 جامعة 2ثقافة إسالمية 

ZAR 2  2 جامعة 2لغة عربية ZEN 2  2 جامعة 2لغة انجليزية 

ZSH 11 1 جامعة قرآن حفظ ZSH 11 1 جامعة قرآن حفظ 

 27  7 املجموع 26  7 املجموع

 الفصل السادس –السنة الثالثة  الفصل الخامس –السنة الثالثة 

 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 
عدد 

 الساعات
 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 

عدد 

 الساعات

 2 تخصص الكهرومغناطيسية 321هكه  4 كلية احتماالت وإحصاء 311ريض 

 5 كلية التحليل العددي 322ريض  4 تخصص القياسات الكهربائية واألجهزة 312هكه 

 4 تخصص نظرية التحكم 323هكه  4 تخصص قواعد البيانات 313حسب 

 4 تخصص نظم القدرة الكهربائية 324هكه  4 تخصص الدارات املتكاملة 314هكه 

 5 تخصص املعالج الصغري ولغة التجميع 325هكه  5 تخصص تصميم النظم الرقمية 315هكه 

 4 تخصص البرمجة هدفية التوجه 326حسب  5 تخصص نظم التشغيل 316حسب 

ZIS 1  2 جامعة 1لغة إسالمية ZIS 2  2 جامعة 2لغة إسالمية 

ZSH 11 1 جامعة قرآن حفظ ZSH 11 1 جامعة قرآن حفظ 

 27  7 املجموع 29  7 املجموع



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن –السنة الرابعة  الفصل السابع –الرابعة  -السنة

 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 
عدد 

 الساعات
 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 

عدد 

 الساعات

 4 تخصص االتصاالت الرقمية 421هكه  4 تخصص مبادئ االتصاالت 411هكه 

 5 تخصص معالجة اإلشارة 422هكه  4 تخصص تحليل اإلشارة والنظم 412هكه 

 4 تخصص هندسة البرمجيات 423حسب  5 تخصص برمجة حاسوب متقدمة 413حسب 

 4 تخصص شبكات الحاسوب املتقدمة 424حسب  4 تخصص أساسيات شبكات الحاسوب 414حسب 

 4 تخصص النظم املضمنة 425هكه  5 تخصص بنية الحواسيب وتنظيمها 415هكه 

 1 جامعة قرآن حفظ ZSH 11 2 كلية لغة انجليزية تخصصية 416إنج 

ZSH 11 1 جامعة قرآن حفظ     

 22  5 املجموع 25  6 املجموع

 الفصل العاشر –السنة الخامسة  الفصل التاسع –الخامسة  -السنة

 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر 
عدد 

 الساعات
 املقرر نوع  اسم املقرر  رمز املقرر 

عدد 

 الساعات

 2 كلية اإلدارة الهندسية 521قصد  2 كلية االقتصاد الهندس ي 511قصد 

 4 تخصص أمن املعلومات والشبكات 522حسب  5 تخصص معالجة الصور الرقمية 512حسب 

 4 تخصص األنظمة املوزعة 523حسب  5 تخصص أساسيات برمجة الويب 513حسب 

 4 تخصص موضوعات متقدمة في هندسة الحاسوب 524حسب  4 تخصص الذكاء االصطناعي 514حسب 

 6 كلية مشروع اإلجازة 525حسب  4 كلية مشروع اإلجازة 515حسب 

 20  5 املجموع 20  5 املجموع


