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 1الصفحة  

 

 المتقدمة اآللي الحاسب علوم جامعة

 المعلومات ونظم اإلدارة كلية
 

 

 

 

 

 أحمد محمد/  الدكتور – الكلية عميد

 4321 التحويله رقم

 

 

 التدريس هيئة أعضاء

  :األساتذه

 .4433 التحويله رقم  علي خالد .4

 .4423 التحويله رقم أحمد محمد .3

 :المشاركين األساتذة

 .4233 حويلهالت رقم محمد مصطفى .2

 .2313 التحويله رقم  أدم جون .1

 .2231 التحويله رقم سعد عبدهللا .2

  .2323 التحويله رقم  فهد ماجد .2

 :المساعدين األساتذه

 .2263 التحويله رقم عبدهللا جابر .7

 .2321 التحويله رقم بدر عبدالرحمن .6

 .7232 التحويله رقم أحمد السر تاج .9

 :المحاضرين

 .1123 التحويله رقم أحمد محمد .41

 .2273 التحويله رقم أحمد أحمد .44

 .4993 التحويله رقم  زيد نور .43

 .2262 التحويله رقم طالب أسامه .42
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 2الصفحة  

 أهداف التخصص التعليمية:

يركز برنامج "نظم المعلومات اإلدارية" علىى دراسىة أنظمىة المعلومىاتو لتىوفير المعلومىات الدزمىة لىدعم العمليىات 

غيليةو والعمليات الدزمة لتنفيذ الخطط القصيرة والبعيدة المدى في المنظمات التجارية. تم تصىميم خطىة التخىرج التش

لتخصص "نظم المعلومات اإلدارية"و لتزود الطلبىة بمجموعىة مىن الحلىوب البديلىة لمشىاكب العمىبو المعرفىة التجاريىة 

لتقلد مناصب فىي تحليىب امعمىابو تطىوير التطبيقىات التجاريىةو العامةو والمعرفة التقنية ومهارات اإلتصابو لتأهيلهم 

 الخدمات اإلستشارية في مجاب أنظمة المعلوماتو وتقديم خدمات إدارة اإلنظمة المعلوماتيه.

 

 مخرجات التعلم:

 كيفية ومجاالت تطبيق امدواتو والتقنياتو والتقنية لتشغيب وزيادة اإلنتاجية في مجاالت العمب. .4

يمو بناءو تطبيقو وصيانة نظام معلومات مسىتقرو يقىدم الخدمىة المطلوبىةو بسىعر معقىوب. لىدعم تحليبو تصم .3

 عمليات التشغيبو اإلدارة والتخطيط للمنظمات التجارية.

 تحليبو تصميمو تطبيقو والتعديب على قواعد البيانات التي تبنى عليها معظم أنظمة المعلومات. .2

 م بمشاريع تطوير أنظمة المعلومات.التخطيطو التنسيقو المتابعةو والتحك .1

 معرفة قيمة وتأثير أنظمة المعلومات البعيدة المدىو على المنظمات التجارية. .2

 إدارة موارد امنظمة المعلوماتيه. .2

 

 مجاالت وفرص العمل للخريجين:

ات محلىب نظىىام معلومىاتو مصىىمم نظىام معلومىىاتو مىدير نظىىام معلومىاتو أخصىىا،ي مركىز معلومىىاتو مبىرمج تطبيقىى

 أعمابو مطور تطبيقات إنترنتو مشرف قاعدة بياناتو مدير خدمات معلوماتو إستشاري حاسب آلي لألعماب.
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 :التخصص في القبول متطلبات

باإلضافة لشروط القبوب في الجامعةو يجب على الطالىب الرابىب فىي دراسىة تخصىص "نظىم المعلومىات اإلداريىة"و 

 استيفاء الشروط التالية:

 فة شروط القبوب العامةو والتي تحددها جامعة علوم الحاسب اآللي المتقدمة.استيفاء كا .4

 اجتياز مرحلة السنة التحضيرية بنجاح؛ أو .3

في إختبار التويفبو في اللغة اإلنجليزيةو واجتياز جميع  341في إختبار اميلتس أو  2الحصوب على درجة 

 مواد السنة التحضيرية عدا مواد اللغة اإلنجليزية.

 

 طلبات الحصول على الدرجة العلمية:مت

 ليحصب الطالب على درجة البكالوريس في تخصص "نظم المعلومات اإلدارية"و يجب عليه :

 ساعة وتوزيعها كالتالي: 436دراسة المواد الدزمة للتخرج ومجموع ساعاتها  .4

 11 .ساعة من المواد العامة 

 13 .ساعة من المواد التأسيسية 

 36 صص.ساعة من مواد التخ 

 9 .ساعات مواد إختيارية 

 9 .ساعات تطبيق عملي 

 .1من  3الحصوب على معدب تراكمي عام وقت التخرجو يكون مساوياً أو أعلى من  .3

 إنهاء جميع المتطلبات السابقة في فترة زمنية ال تتجاوز العشر سنوات.  .2

 اإللتزام بامنظمة المعموب بها في الجامعة. .1
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 ل على الدرجة:المواد الالزم دراستها للحصو

 ساعة دراسية(: 04. المواد العامة )1

 الساعات رمز المواد الموضوع

 ENGL214, IAS101, 201, 301, MGT210, 448 42 مهارات اإلتصاب

 ENGL101, 102 2 اإلنجليزية

 IAS 111, 211, 322, 4xx 6 العربية

 MATH131, 132 2 الرياضيات

 PE101, 102 3 التربية البدنية

 SE100 2 نية الحديثةالتق

 

 :ساعة دراسية( 02المواد التأسيسية ). 2

 الساعات رمز المواد الموضوع

 SIM412 ,342 2 نظم المعلومات

 TCCA314 ,313 2 المحاسبة

 NCCE414 ,313 2 اإلقتصاد

 NIE214 2 اإلدارة المالية

 SGA214 ,244 ,119 9 اإلدارة العامة

 STA 214 2 التسويق

 MATA344 ,343 ,CS341 9 ملياتإدارة الع

 

  



 اإلدارية المعلومات نظم لتخصص النموذجية التخرج خطة 
Study Plan: Management Information Systems (MIS( 

 

 5الصفحة  

 (:دراسية ساعة 22) التخصص مواد. 3

 الساعات رمز المواد الموضوع

 SIM214 ,244 ,114 ,141 ,191 42 نظم المعلومات

 ICM413 ,314 7 البرمجة

 CCN222 2 هندسة الحاسب

 SGA141 2 اإلدارة العامة

 

 :(دراسية ساعات 9) اإلختيارية المواد. 0

 مواد من القا،مة أدناه: 2لطالب يختار ا

 رمز المواد الموضوع

 SIM211 ,213 ,212 ,113 ,144 ,142 ,131 ,132 ,199 نظم المعلومات 

 TCCA211 ,114 المحاسبة

 NIE131 اإلدارة المالية

 STA212 ,272 التسويق

 SGA114 ,142 ,131 ,132 اإلدارة العامة

 NCCE114 اإلقتصاد

 MN139 ,112 هندسة امنظمة

 CCN217 ,262 ,114 ,113 ,112 هندسة الحاسب

 

 :(دراسية ساعات 9) العملي التطبيق .5

 36يتوجىىب علىىى كىىب طالىىب فىىي تخصىىص "نظىىم المعلومىىات اإلداريىىة"و المشىىاركة فىىي التىىدريب التعىىاوني ولمىىدة 

لدى إحدى المؤسسات المعترف بهىا لىدى الجامعىةو وتسىليم تقريىر فىي نهايىة فتىرة التىدريب حسىب توجيىه  أسبوعو

 القسم.
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 ":اإلدارية المعلومات نظم" تخصص مواد

 و"اإلداريىىة المعلومىىات نظىىم" تخصىىص طلبىىة جميىىع علىىى يتوجىىب واإلختياريىىةو التأسيسىىيةو العامىىةو للمىىواد باإلضىىافة

 :التالية المواد إجتياز

MIS301 سابق متطلب 1 األنظمة وتصميم تحليل :MIS215 أو 

 .الكلية عميد موافقة

 .  وتصميمها امنظمةو تحليب وأساسيات امنظمةو تطوير دورة أساسيات

MIS311 سابق متطلب العمل في المعلومات إدارة :ICS201 

 اتخىاذ لدعم البيانات قواعد. الملفات ومعالجة البيانات قواعد بين المقارنة
 .مختلفة إدارية مستويات في القرار

MIS401 سابق متطلب 2 األنظمة وتصميم تحليل :MIS301 

 و وDBMS وCASE كـ أدوات بإستخدام للعمبو في كمبيوتر نظام تطوير

4GL. 

MIS410 سابق متطلب الدعم أنظمة إدارة :MIS301 و 

MIS311 

 وأنظمىة القىرارو إتخىاذ فىي المساعدة نظام: الدعم إدارة أنظمة إلى مدخب
 .الجماعية القرارات دعم

MIS490 سابق متطلب المعلومات موارد إدارة :MIS401 و 

COE353 السنة في طالب و 

 المنظمىىات فىىي المعلومىىات مىىوارد إدارة فىىي عمليىىة وتطبيقىىات نظريىىات .الرابعة
 .اإلدرية

ICS102 مرافق متطلب البرمجة إلى مدخل :MATH132 

ICS201 سابق متطلب اآللي الحاسب علوم إلى مدخل :ICS102 

COE353 الثالثة السنة في طالب: متطلب اآللي الحاسب عبر اإلتصاالت أساسيات. 

MGT410 سابق متطلب وتصميمها المنظمات سلوك :MIS301 
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 :جدول خطة التخرج النموذجية لتخصص "نظم المعلومات اإلدارية"

 س موضوعها مز المادةر  س موضوعها رمز المادة

 السنة األولى )الفصل الثاني(  السنة األولى )الفصل األول(

SE100 2 مبادئ التقنية الحديثة  ECON101  2 4أساسيات اإلقتصاد 

ENGL101  2 4اإلنجليزية امكاديمية  ENGL102  2 3اإلنجليزية امكاديمية 

IAS111 3 اإليمان ومتطلباته  IAS101  3 العربيةقواعد اللغة 

MIS105 2 مبادئ تطبيقات الحاسب اآللي  ACCT201  2 4أساسيات المحاسبة 

MATH131  2 4الرياضيات لإلدارة  ICS102 2 مبادئ البرمجة 

MATH132  2 3الرياضيات لإلدارة  STAT211  2 4اإلحصاء لإلدارة 

PE101  4 4التربية البدنية  PE102  4 3التربية البدنية 

  46    46 

 السنة الثانية )الفصل الثاني(  السنة الثانية )الفصل األول(

MIS215 2 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية  MIS301  2 4تحليب وتصميم امنظمة 

ACCT202  2 3أساسيات المحاسبة  ECON202  2 3أساسيات اإلقتصاد 

ICS201 1 مبادئ علوم الحاسب اآللي  MGT311 2 القانون 

STAT212  2 3اإلحصاء لإلدارة  OM210 2 إدارة اإلنتاج 

ENGL214 2 كتابة التقارير الفنية  MGT210 2 التواصب في بي،ة العمب 

IAS211 3 امخدق في اإلسدم  IAS201 3 الكتابة الموضوعية 

  46    47 

 السنة الثالثة )الفصل الثاني(  السنة الثالثة )الفصل األول(

MIS311 2 مات في العمبإدارة المعلو  MIS401  2 3تحليب وتصميم امنظمة 

COE353 2 أساسيات اإلتصاب عبر الحاسب اآللي  MIS410 2 إدارة أنظمة الدعم 

FIN301  2 4اإلدارة المالية  MGT410 2 سلوك المنظمات وتصميمها 

MGT301 2 أساسيات اإلدارة  MKT301 2 أساسيات التسويق 

IAS322 3 ةالشريعة اإلسدمي  IAS301 3 فنون امدب 

XXXxxx  2 4مادة إختيارية  XXXxxx  2 3مادة إختيارية 

  47    47 

 السنة الثالثة )الفصل الصيفي(  

 MIS350 1 العمب التعاوني 

 السنة الرابعة )الفصل الثاني(  السنة الرابعة )الفصل األول(

MIS351 )9 العمب التعاوني )تكملة  MGT448 2 وى امعمابدراسة جد 

    MGT449 2 نظام العمب 

    MIS490 2 إدارة موارد المعلومات 

    IAS4xx 3 مادة لغة عربية إختيارية 

    XXXxxx  2 2مادة إختيارية 

  9    41 
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 هيكل خطة التخرج النموذجية لتخصص "نظم المعلومات اإلدارية"

 المواد الدراسية الفصل السنة
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IAS 111 ENGL 101 

ENGL 102 

ENGL 214 

MGT 210 

MGT 410 

MATH 131 PE 101 SE 100 MIS 105 

IAS 101 MATH 132 PE 102 ECON 101 ACCT 201 ICS 102 

IAS 211 
 

IAS 201 
 

STAT 211 ACCT 202 ICS 201 MIS 215 

OM 210 STAT 212 MIS 301 ECON 202 

IAS 322 MGT 301 XXX xxx FIN 301 COE 353 MIS 311 

IAS 301 MGT 311 XXX xxx MKT 301 MIS 401 MIS 410 

MIS 350 

MIS 351 

IAS 4xx 
 

MGT 448 XXX xxx MIS 490 MGT 449 


