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 :روعي في هذا البرنامج النقاط االتية 

 .فصول ثالثةعدد الفصول الدراسية  -1

قسم  –الحاسوب في تخصص  تغطية جميع المقررات التي لم يدرسها المتحصل على درجة الدبلوم العالي -2

 ، سواء كانت هذه المقررات تخصصية إلزامية أو مقررات مساندة للتخصص. البرمجة

 مقرر دراسي. 19عدد المقررات الدراسية  -3

وحدة  58تبلغ  ) الدبلوم ( عدد الوحدات الدراسية التي يجب إكمالها الطالب الملتحق من طلبة المعهد العالي -4

 .دراسية

 :ويكون توزيع المواد كاآلتي 

 

 :األول الدراسي الفصل

 

 م
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
 الوحدات
 الدراسية

المتطلب 
 السابق

1 M101  3  مبادئ المحاسبة - 

2 M102 3   مبادئ إدارة األعمال - 

3 M106 3 مبادئ التسويق - 

4 M107 3 مبادئ االقتصاد الجزئي - 

5 M104 3 نظم المعلومات اإلدارية - 

6 S103 3 مبادئ علم االتصال - 

7 RS104 3 المشاريع إدارة - 

8 MI104 3 االدارة االلكترونية - 

  24 المجموع
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 الثاني الدراسي الفصل : 

 م
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
 الوحدات
 الدراسية

المتطلب 
 السابق

1 M108 3 مبادئ االقتصاد الكلي M107 

2 MIS111 3 نظم دعم القرار - 

3 MIS112 3 نظم المعلومات المتقدمة - 

4 MIS118 3 التنقيب عن البيانات - 

5 MI105  4 والمحاسبية  االستراتيجيةنظم المعلومات M106 

6 MIS116 3 حماية أنظمة المعلومات - 

7 RS105 3 االدارة المالية M106 

8 MIS106 3 نظم تخطيط الموارد - 

  25 المجموع

 

 الثالث الدراسي الفصل: 

 م
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
 الوحدات
 الدراسية

المتطلب 
 السابق

1 RS107  3 القانون التجاري - 

2 RS106 3 رياضيات مالية - 

3 MI107 3 مشروع في نظم المعلومات - 

  9 المجموع
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 :مالحظات عامة 

  هذا البرنامج خاص بالطلبة المتحصلين على درجة الدبلوم العالي الراغبين بااللتحاق بكلية

 .اإلداريةفي تخصص نظم المعلومات  البكالوريوسوالحصول على درجة  للحاسباتصقر 

 الطالب قد أكمل ما مجموعه: في نهاية هذا البرنامج يكون 

 6)  فصول دراسية. 9عدد الفصول الدراسية التي أكملها المتحصل على درجة البكالوريوس  -1

 مكمل (. فصول 3فصول دراسية في الدبلوم العالي + 

 ساعة نظرية. 110عدد الساعات النظرية  -3

 ي.ساعة عمل 54عدد الساعات العملية  -4

 ساعة. 164يبلغ مجموع الساعات النظرية والعملية  -5

 

 :أهداف البرنامج 

نظم المعلومات تغطية كل المواضيع األساسية ) التخصصية( في تخصص إلى يهدف هذا البرنامج 

 ،المذكورتخصص الالطالب بالمعرفة و المهارات المطلوبة في  تزويد أيضا   البرنامج يهدف،  اإلدارية

نظم المعلومات تخصص البرنامج يشمل المعرفة العامة في  . برامج الدراسات العليا يهيئ للدخول فيو

 .اإلدارية

 

 


