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 السنة األولى
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 م سابق س        اسم المادة رقم المادة  م سابق س        سم المادةا رقم المادة
  3 مقدمة الى تكنولوجيا المعلومات 0581103   3 اتمتة المكاتب 0581101

  3 ادارة نظم المعلومات  0581102   3 متطلب جامعي اجباري  

  3 مبادئ التسويق 0571101   3 مبادئ ادارة االعمال 0511101

  3 االحصاء للعلوم اإلدارية 0551504   3 (1مبادئ المحاسبة ) 0531101

  3 متطلب جامعي اجباري     3 مهارات حاسوب )إنسانيه( 0331201

 ( 15)     المجموع  ( 15)     المجموع
 السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول
 م سابق س        اسم المادة م المادةرق  م سابق      س   اسم المادة رقم المادة
 0582202 3 ادارة قواعد البيانات نظم  0582201  0581102 3 متقدمةادارة نظم المعلومات  0582101

 0581102 3 ادارة المعرفة 0514101  0581103 3 المعلومات تحليل وتصميم نظم  0582202

 0531101 3 الدارة الماليةا 0551101  0581103 3 لغة البرمجة لألعمال 0582102

 0582101 3 ادارة موارد نظم المعلومات 0582401   3 االقتصاد الجزئي 0551502

  3 متطلب جامعة اختياري    0511101 3 بحوث العمليات 0512202

        متطلب جامعة اجباري  

 ( 15)     المجموع  ( 18)     المجموع

 السنة الثالثة
 الفصل الدراسي الثاني  لالفصل الدراسي األو

 م سابق س        اسم المادة رقم المادة  م سابق س        اسم المادة رقم المادة
المعلومات ظم تحليل وتصميم ن 0583201

 المتقدمة

 0583201 3 المتقدمةادارة قواعد البيانات نظم  0584201  0582201 3

  3 ادارة االعمال االلكترونية 0581301  0582102 3 تصميم وبرمجة مواقع االنترنت 0583101

 CCENT 3 0581103ادارة الشبكات الحاسوبية  0583301   3 الحكومة االلكترونية 0591305

 0582101 3 نظم المنشآت 0583402   3 الرياضيات المالية 0551401

 0581102 3 التجارة االلكترونية 0591301   3 ختياري متطلب جامعة ا 

  3 ب جامعة اختياري متطل      

 ( 18)     المجموع  ( 15)     المجموع

 السنة الرابعة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 م سابق س        اسم المادة رقم المادة  م سابق س        اسم المادة رقم المادة
 0512202 3 اإلنتاج والعمليات إدارة 0513201  0582101 3 الخبيرةالنظم نظم دعم القرار و  0584402

 0551504 3 منهجية البحث في االعمال 0512201  0582101 3 تكنولوجيا الوسائط المتعددة 0592103

مقدمة الى ذكاء االعمال  0584401
 والتنقيب عن البيانات

 0584201 3 مشروع التخرج 0584601  0582101 3

  تشريعات وأخالقيات األعمال 0592402  0512202 3 إدارة المشاريع 0514205
 والتجارة اإللكترونية

3 0591301 

  3 متطلب جامعة اجباري    0581102 3 نظم إدارة سلسلة التزويد 0593304

  3 متطلب جامعة اختياري     3 متطلب جامعي اختياري  

 ( 18)     المجموع  ( 18)     المجموع
 

 


