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الحاسوب واساسیات مخت�� تطب�قات انظمة ال�شغ�ل56841اج�اري جامعة.المهارات الح�ات�ة 82392
اج�اري �ل�ةالبرمجة (سابق)

تفاضل وتكامل 1 ر�اض�ات متقطعه40763اج�اري جامعة.اللغة الع���ة40013
اج�اري �ل�ة(سابق)

تفاضل وتكامل 1 نفاضل 400532اج�اري �ل�ة.تفاضل 400431
اج�اري دائرة(سابق بنجاح)

89973B1 89983اج�اري جامعة.انجل���يB2 انجل���ي B1 لغة إنجلیزیة
اج�اري �ل�ة(سابق بنجاح)

الحاسوب واساسیات برمجة حاسوب50593اج�اري جامعة.حاسوب واساس�ات برمجة50553
اج�اري �ل�ةالبرمجة (سابق)

اج�اري جامعة.تار�ــــخ فلسط���43203اخت�اري دائرةعلوم (مرافق)مخت�� مساق علوم طب�ع�ة1
16اخت�اري دائرة.مساق علوم طب�ع�ة3

18

تفاضل وتكامل 2 احتماالت واحصاء40713اج�اري �ل�ةالریاضیات المتقطعة (مرافق)المنطق الرق��56783
اج�اري دائرة(سابق)

لغة انجلیزیة B2 استخدام فعال82003اج�اري �ل�ةبرمجة الحاسوب (سابق)ترك�ب الب�انات50503
اج�اري جامعة(سابق بنجاح)

المنطق الرقمي تنظ�م وعمارة الحاسوب57043اج�اري �ل�ةالحاسوب واساسیات البرمجة (سابق)اخالق�ات الحاسوب وامن المعلومات56433
اج�اري تخصص(سابق)

تركیب البیانات برمج�ة ك�انات53073اج�اري دائرةتفاضل وتكامل 2 (سابق)الج�� الخ��41693
اج�اري دائرة(سابق)

تركیب البیانات خوارزم�ات52703اخت�اري جامعة.اخت�اري جامعة3
اج�اري دائرة(سابق بنجاح)

اج�اري جامعة.ر�ادە 82382اج�اري جامعة.ثقافة اسالم�ة40023
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نظم قواعد البیانات برمجة ان��نت52863اج�اري �ل�ة.ادارة واقتصاد59993
اج�اري تخصص(مرافق ) + برمجة 

لغة انجلیزیة 2 (مرافق) + متطلب سابق (متسوى خامس اسال�ب ال�حث العل��40152
تنظیم وعمارة نظم �شغ�ل57053اج�اري �ل�ة65 س.م ) (سابق بنجاح)

اج�اري تخصصالحاسوب (سابق)

نظم قواعد البیانات برمجة قواعد ب�انات52833اج�اري تخصصالحاسوب واساسیات البرمجة (سابق)لغات برمجه53103
اج�اري تخصص(سابق)

تصمیم وتحلیل ذ�اء اصطنا��52723اج�اري تخصصتركیب البیانات (سابق)نظم قواعد ب�انات52683
اج�اري تخصصالخوارزمیات (سابق)

تدر�ب عم�� 830011اج�اري تخصص مقدمة ��� علم الب�انات3
متطلب سابق 

(متسوى خامس 65 
س.م) (سابق)

اج�اري �ل�ة

اخت�اري تخصص.اخت�اري تخصص 31اج�اري دائرةجبر خطي 1 (سابق ) + برمجة الحاسوب (سابق بنجاح )تحل�ل عددي 51933
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تدریب عملي 1 تدر�ب عم�� 830112اج�اري تخصصنظم التشغیل (مرافق )ش��ات57063
اج�اري �ل�ة(سابق بنجاح )

مقدمة مشروع م��وع تخ�ج56793اج�اري تخصصبرمجة قواعد بیاناتقواعد ب�انات غ�� عالق�ة56693
اج�اري تخصصالتخرج (سابق)

اخت�اري تخصص.اخت�اري تخصص 32اج�اري تخصصمبادىء الذكاء االصطناعي (سابق)تعلم اله56463
مساق حر.مساق حر90003اج�اري تخصصلغات البرمجة (سابق )تظ��ة الحوس�ه53113
10اج�اري تخصصھندسة البرمجیات (مرافق )مقدمة م��وع57031

اج�اري تخصصمخت�� هندسة ال��مج�ات1
اج�اري تخصصنظم قواعد البیانات (سابق )هندسة برمج�ات52733
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