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 درجة البكالوريوس  - 2017سنة خطة  نظم المعلومات اإلدارية الخطة االسترشادية لتخصص 

 السنة األولى 
 

 السنة الثانية 

 الفصل الثاني  الفصل األولى   الفصل الثاني  الفصل األولى 

0451101 0433101  0100101 0451333 

 االلكتروني التسويق  العلوم العسكرية   مبادئ اإلدارة المالية  مبادىء التسويق 

0411101 0413101  0408213 0411312 

 بحوث العمليات  تشريعات تجارية   ( 1مبادئ المحاسبة ) مبادئ اإلدارة 

0441111 0411211  0441132 0441436 

 مبادئ نظم المعلومات اإلدارية 
واإلحصاء/ لطلبة   الرياضيات

 كلية إدارة األعمال 
 Python    لغة البرمجة االعمال   برمجة االنترنت و  

(1)  

0441131 0201101  0441242 0441322 

 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 
 تحليل وتصميم االنظمة  التجارة االلكترونية   اللغة العربية 

0412112 0412113  0441245 0441244 

  مبادئ االقتصاد الكلي  االقتصاد الجزئي 
وسائل التواصل االجتماعي في  

 تعددة نظم الوسائط الم  االعمال 

 متطلب جامعة 
 اختياري 

 متطلب جامعة 
 اختياري 

 متطلب جامعة  0202101 
 اللغة اإلنجليزية   اختياري 

 ساعة معتمدة 18 ساعة معتمدة 18  ساعة معتمدة 18 ساعة معتمدة 18

    
 

 السنة الرابعة   السنة الثالثة 

 الفصل الثاني  الفصل األولى   الفصل الثاني  الفصل األولى 

0441254 0441316  0441421 0441456 

شبكات وتراسل بيانات  
 االعمال 

النظم الخبيرة و نظم ذكاء    نظم  دعم القرار 
 االعمال 

 نمذجة االعمال و المحاكاة 

0411417 0441445  0441444 0441471 

 ادارة االنتاج و العمليات 
ادارة مشاريع نظم المعلومات  

 االدارية 
تطبيقات نظم المعلومات   

 االدارية 
 تدريب عملي 

0411311 0441313  0441430 0441437 

 منهجية البحث العلمي 
 برمجة قواعد البيانات   تنقيب البيانات 

 إدارة المعرفة 

0441215 
0205100  0441414 0441469 

 امن نظم المعلومات   التربية الوطنية  نظم قواعد البيانات 
مشروع تخرج في نظم  

 المعلومات اإلدارية 

 متطلب جامعة 
 متطلب تخصص  اختياري 

  اختياري 

 

 جامعة متطلب 
 اختياري 

 متطلب تخصص 
  اختياري 

   متطلب تخصص 

    اختياري 

 ساعة معتمدة 12 ساعة معتمدة 15  ساعة معتمدة 15 ساعة معتمدة 18
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0411211        0411417      

واإلحصاء/   الرياضيات
لطلبة كلية إدارة  

 األعمال 
       إدارة اإلنتاج والعمليات      0411312    

          بحوث العمليات     

0411101         0441456      

      نمذجة االعمال و المحاكاة      0411311    مبادئ اإلدارة 

          منهجية البحث العلمي     

0451101                

         0451333     مبادىء التسويق  

         االلكتروني التسويق     

            

0412112     0412102         

مبادئ االقتصاد  
 الجزئي 

         مبادئ االقتصاد الكلي   

                  

               

0441111     0441242    0441437    0441245 

مبادئ نظم معلومات  
 ادارية  

 وسائل التواصل االجتماعي في االعمال     إدارة المعرفة    تجارة الكترونية    

             

              

0441131     0441254     0441414      

مقدمة في تكنولوجيا  
 المعلومات 

    
شبكات وتراسل بيانات  

 االعمال 
      امن نظم المعلومات    

                

     0441132     0441436      

       python  لغة البرمجة    
برمجة االنترنت و االعمال  

1 
     

              

0413101          0441244      

   0441430    نظم الوسائط المتعددة         1مبادئ المحاسبة  

    0441322        
برمجة قواعد  

 البيانات 
  

           تحليل و تصميم االنظمة     0408213

 0441444   0441316    0441215         تشريعات تجارية 

   نظم دعم القرار      نظم قواعد البيانات         
تطبيقات نظم المعلومات  

 االدارية 

0433101                

 0441421   0441313     0441445       مبادئ اإلدارة المالية 

       
ادارة مشاريع نظم  
 المعلومات االدارية 

النظم الخبيرة و نظم    ات تنقيب البيان   
 ذكاء االعمال 


