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 قسم نظم المعلومات اإلدارية
 الخطة االسترشادية

 ساعة معتمدة( 132) 
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 السنة

 الفصل الثاني الفصل األول

رقم 

 المساق
 قاسم المسا

المتطلب 

 السابق

نوع 

 المتطلب

رقم 

 المساق
 اسم المساق

المتطلب 

 السابق

نوع 

 المتطلب

(1) 

 كلية 750113 (2أساسيات البرمجة ) 750114 كلية ---- مقدمة في نظم وتكنولوجيا المعلومات 731110

 ةمساند ---- انجليزي/  (1) مبادئ محاسبة 311110 كلية ---- (1أساسيات البرمجة ) 750113

 كلية 130101 (2مهارات اللغة االنجليزية ) 130102 مساندة ---- انجليزي /مقدمة في اإلدارة 331110

 مساندة ---- األعمال رياضيات 250105 جامعة  ---- التربية الوطنية 111101

 جامعة  114099 (1مهارات اللغة العربية ) 114101 جامعة  130099 (1مهارات اللغة االنجليزية ) 130101

 كلية ---- مقدمة في تكنولوجيا االنترنت و الويب 780110    

 ساعة 18عدد الساعات الكلية                            ساعة 15عدد الساعات الكلية                           

 

 

 

(2) 

 قسم 721223 زمياتمقدمة في تراكيب البيانات و الخوار 731220 كلية 750114 كينونةبرمجة  721223

 قسم 721223 أساسيات قواعد البيانات 731221 قسم 731110 إدارة نظم المعلومات 731214

 قسم 731213 مبادئ التجارة االلكترونية 731240 كلية 750114 مقدمة في برمجة المواقع اإللكترونية 731213

 قسم 731110 لمتعددةنظم الوسائط ا 731241 كلية 731110 أخالقيات الحوسبة 721240

 كلية 721223 البرمجة المرئية 750215 مساندة 750099 مبادئ اإلحصاء و االحتماالت 250231

 جامعة ---- متطلب جامعة اختياري ---- جامعة ---- متطلب جامعة اختياري ----

 ساعة 18عدد الساعات الكلية                           ساعة 18عدد الساعات الكلية                          

(3) 

 قسم 731240 التسويق االلكتروني 731343 قسم 731221 تحليل و تصميم النظم 731321

 قسم ساعة 81 التدريب العملي 731370 قسم 731221 تطبيقات قواعد البيانات 731360

 قسم 250105 بحوث العمليات لألعمال 731415 قسم 731220 أساسيات شبكات الحاسوب 731340

 قسم 731214 إدارة مشروعات نظم المعلومات 731316 قسم 731214 نظم معلومات وظائف االعمال 731315

 جامعة ---- جامعة اختياريمتطلب  ---- جامعة ---- متطلب جامعة اختياري ----

 ساعة15عدد الساعات الكلية                            ساعة 15عدد الساعات الكلية                          

(4) 

 قسم 731330 إدارة المعرفة 731433 قسم 731340 امن نظم المعلومات 731443

 قسم 750215 تطوير تطبيقات التجارة االلكترونية 731465 قسم 731360 التنقيب عن البيانات 731423

 مساندة 731240 قانون التجارة االلكترونية 731450 قسم 731316 نظم دعم القرارات 731330

 قسم 731480 (2مشروع بحث ) 731482 قسم ---- 1اختياري متطلب قسم  ----

 قسم ---- 2اختياري متطلب قسم  ---- قسم ساعة 90 (1مشروع بحث ) 731480

 قسم 731443 ةتطبيقات متقدمة في االعمال االلكتروني 731444 جامعة ---- علوم عسكرية 111100

 ساعة 17عدد الساعات الكلية                           ساعة 16عدد الساعات الكلية                          

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

 %( ان يسجل و يجتاز بنجاح المادة االستدراكية التي أخفق بها.50ل من يخفق في النجاح بهذا االمتحان )أق

 

 


