
 الخطة الدراسية لبرنامج نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات

 سنوات( 4دراسية معتمدة )وحدة  122وحدة دراسية معتمدة )للسنة التحضيرية( +  27مستويات( =  10وحدة دراسية معتمدة ) 149

التحضيرية السنة مقررات  

الثاني المستوى  

متطلب 

 سابق
 و.م

 رمز المقرر اسم المقرر )نظري،عملي،تدريب(

 1 -تقن 150 مهارات احلاسب 1 

املهنة اخالقيات 1   1 -دار 150 

والتكامل التفاضل 4   4 -ريض 150 

 2 -مهر 150 مهارات االتصال 2 

العامة االجنليزية اللغة 3   3 -جنم 150 

الفنية التقارير كتابة 2   2 -جنم 151 

المعتمدة الوحدات مجموع 13   

 

االول المستوى  

متطلب 

 سابق
 و.م

 رمز المقرر اسم المقرر )نظري،عملي،تدريب(

 2-تقن140 مهارات احلاسب 2 

الرايضيات يف مقدمه 2   2 -ريض 140  

 2 
 والتفكري التعلم مهارات

 والبحث
 2 -مهر 140

 2 -جنم 140 لغة اجنليزيه:مهارات القراءة 2 

 2 
 مهارات: اجنليزيه لغة

 2 -جنم 141 الكتابة

 
 :مهارات اجنليزيه لغة 2

والتحدث االستماع  

 2 -جنم 142

:قواعد اجنليزيه لغة 2   2 -جنم 143 
المعتمدة الوحدات مجموع 14   

 

 مقررات قسم نظم المعلومات

 

الرابع المستوى  

 و.م متطلب سابق
 رمز المقرر اسم المقرر )نظري،عملي،تدريب(

املدخل إيل الثقافة اإلسالمية  2 
2 

 2-سلم 112

4-عال 211  4-عال 212 الربجمة الشيئية (0,1,3) 4 

 
تقطعةالرايضيات املـ 3 -ريض 283 

3 

حتليل و تصميم نظم  3 
 املعلومات

 3-انل 251

 3-انل 231 التجارة اإللكرتونية (0,1,2) 3 

المعتمدة الوحدات مجموع 15   
 

 

الثالث المستوى  

متطلب 

 سابق
 و.م

 رمز المقرر اسم المقرر )نظري،عملي،تدريب(

 2-سلم 111 املدخل إيل الثقافة اإلسالمية 2 

املالية احملاسبة أساسيات 3   3-حسب113 

الربجمة أساسيات (0,1,3) 4   4-عال 211 

2كامل تتفاضل و  3   3-ريض 282 

املعلومات نظم أساسيات 2   2-انل 241 

اللغوية املهارات 2   2-عرب 201 

المعتمدة الوحدات مجموع 16   
 

 

السادس المستوى  

 و.م متطلب سابق
 رمز المقرر اسم المقرر )نظري،عملي،تدريب(

 3-احص 285 االحتماالت و اإلحصاء اهلندسي 3 

 3-عال332 التشغيل نظم (0,1,2)3 4-عال 211

 3-انل  313 الرسومية املستخدم واجهة برجمة (0,1,2)3 

 3-انل 343 قواعد البياانت املتقدمة (0,1,2)3 3-انل 342

االنترنت  تطبيقات تطوير (0,1,3)4 
 والويب

 4-نال 314 

المعتمدة الوحدات مجموع 16   

 

 

الخامس المستوى  

 و.م متطلب سابق
 رمز المقرر اسم المقرر )نظري،عملي،تدريب(

 2-سلم 113 3 اإلسالمية الثقافة إىل املدخل 2 

 2-عرب 202 التحرير العريب 2 

 3-ريض 284 اجلرب اخلطي 3 

 3-عال 321 تراكيب البياانت  (0,1,2)3 4-عال 211

 3-انل 342 أساسيات قواعد البياانت (0,1,2)3 

 3-انل 333 اإلداريةنظم املعلومات  3 

المعتمدة الوحدات مجموع 16   
 



 

الثامن المستوى  

متطلب 

 سابق
 و.م

 رمز المقرر اسم المقرر )نظري،عملي،تدريب(

 3-انل 415 تطوير تطبيقات األجهزة احملمولة (0,1,2)3 

 3-انل 462 إدارة الشبكات (0,1,2)3 3-انل 461

 3-انل 463 أمن نظم املعلومات (0,1,2)3 

 3-انل 444 واحلاسوب اإلنسان تفاعل (0,1,2)3 

 3-انل 445 علم البياانت (0,1,2)3 

 المعتمدة الوحدات مجموع 15 
 

 

السابع المستوى  

متطلب 

 سابق
 و.م

 رمز المقرر اسم المقرر )نظري،عملي،تدريب(

 2-انل 473 أخالقيات نظم املعلومات 2 

 3-انل 434 املتعددةنظم معلومات الوسائط  (0,1,2)3 

 3-انل 435 نظم املعلومات املوزعة (0,1,2)3 

 3-انل 461 شبكات احلاسب (0,1,2)3 

 3-انل 452 هندسة نظم املعلومات (0,1,2)3 3-انل 251

 مجموع الوحدات المعتمدة 14 
 

 

الصيفي المستوى  

 متطلب سابق
 الوحدات المعتمدة

 )عملي(
 رمز المقرر اسم المقرر

ساعة )بإستثناء  60
 السنة التحضيرية(

4 
 4-نال 570 تدريب ميداني

 

 

العاشر المستوى  

 و.م متطلب سابق
 اسم المقرر )نظري،عملي،تدريب(

رمز 

 المقرر

 3-انل 572 -2- مشروع (0,2,1)3 2-انل 571

 2-انل 537 التقنية واجملتمع 2 

التحقيق اجلنائي الرقمي واألمن  (0,1,2)3 3-انل 463
 السيرباين

 3-انل 564

 

-مواضيع خمتارة يف نظم املعلومات 3
2 

 3-انل 539

 2-سلم 114 4املدخل إىل الثقافة اإلسالمية  2 

 مجموع الوحدات المعتمدة 13 
 

 

التاسع المستوى  

متطلب 

 سابق
 و.م

 رمز المقرر اسم المقرر )نظري،عملي،تدريب(

 2-انل 571 -1- مشروع (0,1,1)2 3-انل 452

 2-انل 574 إدارة املنظمات وفرق العمل 2 

  3-انل 536 نظم املعلومات اجلغرافية (0,1,2)3 

 3-انل 546 القرار دعم أنظمة 3 

 
مواضيع خمتارة يف نظم  3

 1-املعلومات

 3-انل 538

 المعتمدة الوحدات مجموع 13 
 

 


