
 
 
 

    2020على الفصول   مساقات التوزيع     
   ) نترنت األشياءاألنظمه المضمنه وإتخصص -الحاسوبنظمة أهندسة (

 
 
 
  

  ثاني مستوى فصل     مستوى فصل أول 

  رقم التسجيل  المساق   م. مرافق   م. سابق   س.م    رقم التسجيل  المساق   م. مرافق   م. سابق   س.م
  5059  برمجة الحاسوب    5055*  3    5055  الحاسوب وأساسيات البرمجة       3
  5061  مشاغل هندسية       2    5060  الرسم الهندسي       2
  4005  )2تفاضل وتكامل (    4004*  3    4004  )1تفاضل وتكامل (      3
  4068  )2الفيزياء (     4006*  3    4006  )1الفيزياء (      3
  4070  )2لغة إنجليزية (     4003*  3    4003  )1لغة إنجليزية (      3
  4007  )1مختبر الفيزياء (  4006    1    4001  لغة عربية      3

 4002 ثقافة اسالمية    3            
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  رابع مستوى فصل     ثالث مستوى فصل 
  تسجيلرقم ال  المساق   م. مرافق   م. سابق   س.م    رقم التسجيل  المساق   م. مرافق   م. سابق   س.م
 4169 1 جبر خطي   4005 3   4043  1  معادالت تفاضلية   *4005 3
 5643  اخالقيا الحاسوب وامن المعلومات   5055 3   5678  المنطق الرقمي   4076  3
 5270 تصميم وتحليل الخوارزميات   5050 3    8238  الريادة       2
 5709 تصميم أنظمة رقمية  5709 5678 3   4076 رياضيات متقطعة   4004 3
 5144 1االلكترونيات   5123 3   5684 مختبر تطبيقات انظمة تشغيل  5055 1
 5710 مختبر االنظمة الرقمية  5709 5678 1   5050 تركيب البيانات   *5059 3
 5704 تنظيم وعمارة الحاسوب   5678 3   5123 الدوائر الكهربائية   4068 3

  المجموع   19    المجموع   18
      

  سادس ل مستوى فص    خامس مستوى فصل 
  رقم التسجيل  المساق   م. مرافق   م. سابق   س.م    رقم التسجيل  المساق   م. مرافق   م. سابق   س.م
 5268 نظم قواعد البيانات    5050 3   5124 ة مختبر الدوائر الكهربائي  5123 1
 5705 نظم التشغيل    5704 3   5193 تحليل عددي   5059 ،4169 3
 5708  المعالج الدقيق وربط األنظمة    5682 3   5242 مختبر االلكترونيات   5144 1
 5706 شبكات الحاسوب   5705   3   5307 برمجة الكيانات   5050 3

 4354  االشارات واألنظمة    5123*، 4005 3      1اختياري تخصص      3

 4071 االحتماالت واالحصاء  4005 3   5682  تصميم وعمارة الحاسوب  5704 3
 8300 )  صيف 1( عملي  تدريب  *س.م.  75 1   5593  دسين مهنلل رياضيات    4005 3

  المجموع   19        المجموع       17
      

  ثامن مستوى فصل     سابعمستوى فصل 
  رقم التسجيل  المساق   م. مرافق   م. سابق   س.م    رقم التسجيل  المساق   م. مرافق   م. سابق   س.م
  متطلب جامعة إختياري    3   5243 قياسات ومجسات   5144 3
 5681 المعالجات المتقدمة   5708 3   5321  برمجة النظم  5708  5705 3
  8441  مقدمة في األنظمة المضمنة    52435709 , 3    8602  مقدمة في إنترنت االشياء    5708 3
 8200 االستخدام الفعال للغة االنجليزية   *4070 3   8600  االنظمة هندسة     5268 3
 8301  )  صيف 2تدريب عملي (  8300 1   4015  أساليب البحث العلمي   4070 *س.م.  65 2
 4320 تاريخ فلسطين الحديث    3   5999 ادارة واقتصاد      3
           5711  معالج دقيق وربط األنظمة مختبر   5708 1

  المجموع   16    المجموع   18
      

  عاشر مستوى فصل     تاسع مستوى فصل 

  رقم التسجيل  المساق   م. مرافق   م. سابق   س.م    رقم التسجيل  المساق   م. مرافق   م. سابق   س.م

 5679 مشروع التخرج   *5703 3   5703 مقدمة مشروع التخرج   57088600 , 1

  2اختياري تخصص       3   5683 ة المتقدم   اتمختبر المعالج  5681 1
            8601  متقدمة برمجة المتحكمات ال   8441 3

3   8601 
إنترنت  وتطبيقات االنظمة المضمنة 

  االشياء 
8603            

            9000  مساق حر    3
    المجموع       6    المجموع   11

 


