
العالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادةالعالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادة

0761340  3أمن نظم المعلومات301301010731443(2)مهارات اللغة اإلنجليزية 0130102العالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادة

30731324ادارة المعرفة307501140731433*برمجة المفاهيم الشيئية   301100990721220(1)مهارات اللغة العربية 0110101

0731240 + 30761220*تطوير تطبيقات التجارة االلكترونية   307311100731465أخالقيات الحوسبة0721240----3**علوم عسكرية 0111100

موافقة القسم+ساعة90   1   *(1)مشروع بحث 0731480---3مقدمة في نظم  و تكنولوجيا المعلومات0731110----3التربية الوطنية0111101

20731480   *(2)مشروع بحث 307501140731482*مقدمة في برمجة المواقع االلكترونية  301300990731213(1)مهارات اللغة اإلنجليزية 0130101

---3    *(1)أساسيات البرمجة 0750113

 ( ساعات معتمدة6)متطلبات التخصص االختيارية . ب30750113    *(2)أساسيات البرمجة 0750114

العالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادة30721220*البرمجة المرئية    0761220

 30311110*نظم المعلومات المحاسبية   0731466

موافقة القسم3موضوعات خاصة في نظم المعلومات االدارية0731434

30761235استرجاع المعلومات0761430

30731214نظم معلومات المؤسسات0731314

العالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادةالعالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةإسم المادةرقم المادة

30721220مقدمة في تراكيب البيانات والخوارزميات301101010731220(2)مهارات اللغة العربية 0110102

0331110+ 30731110إدارة نظم المعلومات301301020731214(3)مهارات اللغة اإلنجليزية 0130103

( ساعة معتمدة15)متطلبات التخصص االمساندة .  ج30721220*أساسيات قواعد البيانات    0761235---3(1)مهارات اللغة الفرنسية 0140101

العالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادة30731213مبادىء التجارة اإللكترونية0731240---3(1ايطالي  )لغة أجنبية 0140104

إنجليزي/(1 )مبادي محاسبة 0311110 30731110*نظم الوسائط المتعددة     301401040761250(2ايطالي  )لغة أجنبية 0140105
3_ _ _

 _ _ _3انجليزي/ مقدمة في اإلدارة307612350331110 تحليل وتصميم النظم 0731321---3(1عبري  )لغة أجنبية 0140106

رياضيات االعمال307313210250105تحليل متطلبات االعمال0731324---3(1)مهارات اللغة الصينية 0140109
3

_ _ _ 

3**التدريب العملي             301401090731370(2)مهارات اللغة الصينية 0140110
  +0750099 

موافقة القسم+ساعة81
مباديء االحصاء واالحتماالت0250231

3
_ _ _ 

30761235*تطبيقات قواعد البيانات    0731360
0731450

قانون التجارة االلكترونية
30731240 + 0731343

30731240التسويق االلكتروني0731343

30731214ادارة مشروعات نظم المعلومات0731316---3مقدمة في علم اإلجتماع0111111

 30731324نظم دعم القرارات0731330---3مقدمة في علم النفس0111112

30731220*اساسيات شبكات الحاسوب   0761340---3(1)الفكر والحضارة اإلنسانية  0111133

0721220+ 30731321*نمذجة نظم المعلومات   0731464---3وسائل اإلتصال والمجتمع0111142

0250231+30250105بحوث العمليات لألعمال0731415---3الثقافة القانونية0420143

30731360التنقيب عن البيانات0731423---3ثقافة التنمية0115255

---3حقوق اإلنسان0420140

---3صحة االنسان والمجتمع0910101

     ---3مبادىء التمريض واالسعافات األولية0910105

---3االنسان والبيئة0240151

---3مهارات حاسوب0761111

ساعات معتمدة (6-3)العلوم اإلنسانية من / مجال. أ

( ساعة معتمدة27 )متطلبات الجامعة :     أوالً

:( ساعة معتمدة12)متطلبات الجامعة االجبارية  . 1

ساعة من المجاالت التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد أقصى  (15)يدرس الطالب 

.مادتين من كل مجال

  ( ساعة معتمدة24)متطلبات الكلية :    ثانياً

** إجباري للطلبة األردنيين واختياري لغير األردنيين **

( ساعة معتمدة15)متطلبات الجامعة اإلختيارية . 2

(2011-2012)

( ساعة معتمدة 132 )

تخصص نظم المعلومات اإلدارية 

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في

كلية تكنولوجيا المعلوماتجـامعة فـــيالدلفيـــا

قسم نظم المعلومات اإلداريةجامعة خاصة معتمدة

ساعات معتمدة (6-3)العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة من / مجال. ج

9/22/2014

( ساعة معتمدة81 )متطلبات التخصص :   ثالثاً

 ( ساعة معتمدة60)متطلبات التخصص اإلجبارية . أ

يتوجب على جميع الطلبة التقدم لإلمتحان في اللغة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة والحاسـوب وعلى الطالب

.أن يجتاز بنجاح المادة اإلستدراكية التي أخفق بها (%50أقل من )الذي يخفق في النجاح بهذا اإلمتحان 

 ** التسجيل في مادة التدريب العملي يكون ضمن تعليمات الكلية.  

  . عملي% 25مواد التخصص تحتوي على االقل   * 

ساعات معتمدة (6-3)العلوم اإلجتماعية واإلقتصادية من / مجال. ب


