
 
 

 لتسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني لطالب البرنامج  تعليمات هامة 

وحرصاً من إدارة البرنامج في   2020-2019كل عام وانتم بخير بمناسبة االستعداد لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

لمعتمدة في المستويات الدراسية المختلفة  ضبط العملية التعليمية وخاصة إجراءات التسجيل وحذف واضافة المقررات في نظام الساعات ا 

 لذا يرجي االلتزام بالتعليمات التالية:

 .سرعة تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني واستكمال التسجيل بتسديد المصروفات الدراسية حتي يتم استكمال التسجيل -1

لكل مجموعه من الطالب من أعضاء هيئة التدريس، ومعلن عنه مسبقا في الفصل الدراسي األول، وارشادهم    يتم تعيين مرشد اكاديمي  -2

في عملية التسجيل واختيار المقررات الدراسية، أي ان التسجيل يتم عن طريق المرشد االكاديمي وليس عن طريق شئون الطالب وبعد  

قررات الدراسية المسجلة ومن ثم دفع المصروفات عن طريق شئون الطالب الستكمال  ذلك يتم التوجه لمنسق البرنامج للتأكيد علي الم

 ملف باسم المرشد االكاديمي مع منسق البرنامج(   متاح) عملية التسجيل

 )مرفق في نهاية التعليمات(  يقوم كل طالب باالطالع علي خريطة المقررات الدراسية المعلنة من قبل إدارة البرنامج -3

مقررات دراسية( والحد االقصي للساعات المسجلة يكون طبقا للتقدير التراكمي    3ساعات معتمدة )    9لتسجيل الساعات هو    األدنىالحد    -4

 للطالب 

 مقررات(  6ساعة معتمدة ) 18هو  2للساعات المسجلة للطالب الحاصل على تقدير تراكمي اكبر من او يساوي  األقصى*الحد  

 مقررات(  5ساعة معتمدة ) 15هو  2واقل من  1لة للطالب الحاصل على تقدير تراكمي اعلي من للساعات المسج األقصى*الحد  

 مقررات(  4ساعة معتمدة ) 12هو   1للساعات المسجلة للطالب الحاصل على تقدير تراكمي اقل من او يساوي   األقصى*الحد  

السابق للمقرر، ويحق للطالب تسجيل مقرر دراسي رسب    للطالب الحق في تسجيل أي مقرر دراسي بشرط ان يكون ناجح في المتطلب  -5

 في المتطلب السابق ولكن بشرط موافقة مجلس إدارة البرنامج )يتم الرجوع للمنسق في تلك الحالة( 

، مع إمكانية تغيير مقررات دراسية  2020-2-13ولمدة أسبوعين وينتهي يوم   2020- 2-1تسجيل المقررات الدراسية يبدأ من السبت  -6

حتي لو يتم استكمال   2020-2- 8، مع العلم ان بدء الدراسة في التوقيت المقرر وهو  2020- 2-27وحتي  2020- 2-15ي الفترة من ف

 التسجيل  

يقوم الطالب قبل التسجيل باالطالع علي الجداول الدراسية المعلنة الختيار مقررات ال تتعارض مع بعضها البعض حتي ال يحدث تعارض    -7

وسيتم    في حضور المقررات من المستويات المختلفة ) هذه النقطة تخص الطالب الذين يقومون بتسجيل مقررات من مستويات مختلفة( 

 ية في خالل يومين  اعالن الجداول الدراس

من الكلية قبل تسجيل المقررات لمعرفة جميع المقررات التي تم دراستها وحالته فيها   ITUNIT يستخرج كل طالب بيان درجات من -8

من البيانات الهامة اثناء التسجيل لمعرفة حالته في المقررات التي يتم تسجيلها هل هو مستجد بها ام درسها    ) ناجح ام راسب( وذلك النها

 مسبقا وباقي فيها  

في مرحلة التسجيل، كل طالب هو المسئول عن اختيار المقررات ودور المرشد االكاديمي ارشاديا فقط وكذلك المنسق، وقبل التسجيل   -9

 يانات التالية  البد من توافر الب

 بيان الدرجات الخاص بالطالب   •

 الطالب مسجل بالمستوي األول او الثاني او الثالث  •

 التقدير التراكمي وذلك لتحديد عدد المقررات الدراسية المتاح تسجيلها  •

 وكذلك حالة الطالب في المتطلب السابق ) هل ناجح ام باقي(    المقررات المراد تسجيلها وحالته بها )هل مستجد ام باقي ( •
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 2020-2019خريطة المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 مقررات المستوي األول  المتطلب السابق

 )التفكير االبداعي( 2- اختياري ------ 

 مقدمة الكترونيات  ------ 

 2-رياضيات  1-رياضيات 

 إحصاء واحتماالت  1-رياضيات 

 1-برمجة الحاسبات  مبادئ برمجة 

 مبادئ اإلدارة  ------- 

 حقوق انسان  ------- 

 

 مقررات المستوي الثاني  المتطلب السابق

 1- شبكات الحاسبات  مقدمة الكترونيات 

 1-البرمجيات هندسة  2-برمجة الحاسبات 

 1- نظم قواعد البيانات  هياكل البيانات 

 تنظيم ومعالجة الملفات  هياكل البيانات 

 تصميم وتطوير الويب  1-برمجة الحاسبات 

 اللغات الشكلية ونظرية االليات  2-برمجة الحاسبات 
 

 مقررات المستوي الثالث المتطلب السابق

 التشفير والتأمين  2-برمجة الحاسبات 

 البرمجة المنطقية  2-برمجة الحاسبات 

 خوارزميات تحليل الصور  2-رياضيات 

 اختبار البرمجيات والتحقق منها  2- هندسة برمجيات 

 تعليم االله  الذكاء االصطناعي 

 اللغات الشكلية ونظرية االليات  2-برمجة الحاسبات 
 

 


