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 التربية زويلةكلية 

 قسم الحاسوب
رمز  اسم المقرر باالنجليزي اسم المقرر بالعربي

 المقرر
عدد 

 الوحدات
نوع 
 المقرر

 اجباري/اختياري

English A إنجليزي En-A 2 اجبارية نظري 

مناهج البحث 

 العلمى

112م ج  -  اجبارية نظري 2 

 اجبارية نظري English B EN-B 2 إنجليزى أ

أسس ومبادئ 

 اإلحصاء

- (ST(101 3 اجبارية نظري 

102ت م  - علم النفس العام  اجبارية نظري 2 

109م ج  - أصول التربية  اجبارية نظري 2 

والتخطيط اإلدارة 

 التربوى

103ت م  -  اجبارية نظري 2 

 اجبارية نظري Computer basics CS 100 3 أساسيات الحاسوب

 Computer تطبيقات الحاسوب

applications 

CS 200 3 اجبارية نظري 

البرمجة بلغة 

 فيجوال بيسك

Programming in 

visual basic 

CS 205 3 اجبارية الجانبين 

أسس ومبادئ 

 اإلحصاء

- ST 101 3 اجبارية نظري 

اسس ومبادئ 

 االحصاء

ST ST-101 3 اجبارية نظري 

الرياضيات العامة 
(1)  

- (MA(101 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري ph(101 3) - فيزياء عامة
 اجبارية عملي ph(103 1) - فيزياء عملى

الرياضيات العامة 
(2)  

- (MA(104 3 اجبارية نظري 

 اجبارية نظري AR-A 2 - اللغة العربية )أ(
 اجبارية نظري AR-B 2 - اللغة العربية )ب(
1دراسات قرأنية   اجبارية نظري 2 - - 
111م ت  . تاريخ الحضارة  اجبارية نظري 2 
111ت م  / تاريخ الحضارة  اجبارية نظري 2 
 اجبارية نظري Logical design 300 3 التصميم المنطقى

البرمجة بلغة السي 
 بلس بلس

Programming C++ 304 3 اجبارية الجانبين 

 اجبارية نظري Information technology 400 3 تكنولوجيا المعلومات
1قواعد البيانات   Data bases system 404 3 اجبارية الجانبين 

 اجبارية الجانبين Internet skills 405 3 مهارات األنترنت
 اجبارية نظري Computer Architecture 407 3 معمارية الحاسوب

 اجبارية نظري Data structures 500 3 هياكل البيانات
2قواعد البيانات   Data bases system 2 504 3 اجبارية الجانبين 
 اجبارية نظري Assembly language 505 3 لغة التجميع

 اجبارية الجانبين Programming in Jafa 506 3 البرمجة بلغة الجافا
 اجبارية نظري Computer Networks 600 3 شبكات الحاسوب

 اجبارية نظري Compilers 602 3 تراكيب المترجمات
 


