
 برنامج البكالوريوس التكاملي في مناهج وتدريس الحاسب

 

 

 الثاني المستوى  األول المستوى

رقم و رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة
  المتطلب السابق

رقم و رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق 

 ريض 140  3 حساب التفاضل ريض 150   3 مهارات الحاسب تقن 140

   3 مهارات التعلم و التفكير و البحث نهج 140   2 مقدمة في الرياضيات ريض 140

   1 الصحة واللياقة صحة 150   2 مهارات االتصال علم 140

   1 ريادة األعمال ريد 101   8 1-اللغة االنجليزية  نجم 140

 نجم 140  8 2-اللغة االنجليزية  نجم 150     

  15     16   

 الرابع المستوى  المستوى الثالث

رقم و رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة
  المتطلب السابق

رقم و رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق 

 عال 111  4 2 - حاسباتبرمجة  عال 113  تقن 140 4 1 – حاسباتبرمجة  عال 111

 تقن140  3 المعلوماتمبادئ وأخالقيات نظم  نال201  ريض 150 3 تقطعةمال تالرياضيا ريض 151

 عال)مرافق(113ريض+151  3 مدخل إلى هندسة البرمجيات هاب211   4 2-فيزياء عامة  فيز 104

   3 تقنية المعلومات واالتصاالت في المنهج نهج 312   3 مقدمة في التعلم والتعليم نهج 334

   3 والتعليم عن بعدالتعلم اإللكتروني  نهج 316   2 أصول  التربية اإلسالمية ترب 102

   2 علم النفس التربوي نفس 222   2 المدخل الى الثقافة االسالمية سلم 101

   2 االسالم و بناء المجتمع سلم 102     

  18     20   

 السادس المستوى  المستوى الخامس

رقم و رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة
  المتطلب السابق

رقم و رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق 

 عال 212  3 نظم التشغيل عال 227  عال 113 3 تراكيب البيانات عال 212

 هاب(211عال)342  3 التفاعلية بين اإلنسان والحاسب عال440  عال 113 3 الحوسبة وطرق البحثأخالقيات  عال 304

 عال 212  3 قواعد البياناتأسس  نال230  هاب211 3 العنكبوتيةتطويؤر تطبيقات الشبكات  هاب381

 عال)مرافق(227نال+201  3 تراسل البيانات وشبكات الحاسب نال370  عال111 3 تنظيم الحاسبات عال220

 نهج 334  2 (1تعلم وتعليم الحاسب اآللي ) نهج 395   2 دمج التقنية في بيئة التعلم وسل 242

   2 مهارات لغوية عرب 101   2 التربويالتقويم  نفس 151

   2 أسس النظام السياسي في االسالم سلم 104   2 النظام االقتصادي في االسالم سلم 103

   2 مقرر اختياري    2 مقرر اختياري 
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 الثامن المستوى  المستوى السابع

رقم و رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة
  المتطلب السابق

رقم و رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق 

 نهج 381  12 التربية الميدانية للحاسب اآللي نهج 474  نال370 3 أمن المعلومات نال493

       عال212 3 الرسومات باستخدام الحاسب عال476

 4 التعليمتطبيقات الوسائط المتعددة والويب في  نهج 425
304 

 هاب381نهج+
      

       عال440نهج+304 3 التصميم التعليمي نهج 331

       نهج 380 2 (2تعلم وتعليم الحاسب اآللي ) نهج 396

       نهج 304عال+304 2 ندوة وبحث نهج 440
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 ساعة معتمدة 138اجمالي الساعات = 


