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  الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس           

  
  لقسم نظم المعلومات اإلدارية ملخص الخطة الدراسية

 

  عدد الساعات  المتطلبات

  ١٢  متطلبات الجامعة

  ٣١  السنة التحضيرية

  ١٨  متطلبات الكلية

  ٣٣  من داخل القسم متطلبات إجبارية

  ٢٥  من خارج القسم متطلبات إجبارية

  ١٢  اختيارية من داخل القسممتطلبات 

  ٩  اختيارية من خارج القسممتطلبات 

  ٥  ساعات حرة

  ١٤٥  إجمالي الساعات المطلوبة للتخرج

  

  



 )١(صفحة  هـ                   ٢٢/٩/١٤٣٠بتاريخ     بعد التعديل  –اخلطط األكادميية لكلية إدارة األعمال          

  تخصص نظم المعلومات اإلداريةالخطة الدراسية المفصلة ل
  

عدد الساعات   المقرر  الرمز
  المعتمدة

عدد الساعات 
  )فرعي(

عدد الساعات 
  )إجمالي(

        متطلبات الجامعة.  ١  

  ٢  المدخل للثقافة اإلسالمية  سلم ١٠١

١٢  ١٢  

  ٢  اإلسالم وبناء المجتمع  سلم ١٠٢
  ٢  النظام االقتصادي في اإلسالم  سلم ١٠٣
  ٢  النظام السياسي في اإلسالم  سلم١٠٤
  ٢  المھارات اللغوية  عرب ١٠١
  ٢  العربيالتحرير   عرب ١٠٣

        متطلبات السنة التحضيرية.  ٢  

  ٨  )١(اللغة اإلنجليزية   نجم ١٤٠

٤٣  ٣١  

  ٨  )٢(اللغة اإلنجليزية   نجم ١٥٠
  ٢  الرياضياتمقدمة في   ريض ١٤٠
  ٣  التفاضلحساب   ريض ١٥٠
  ٣  مھارات الحاسب  تقن ١٤٠
  ٢  مھارات االتصال  علم ١٤٠
  ٢  واللياقة الصحة  صحة ١٤٠
  ٣  مھارات التعلم والتفكير والبحث  نھج ١٤٠

        متطلبات الكلية.  ٣  

  ٣  دارة واألعمالاإلمبادئ   داا ١٠١

٦١  ١٨  

  ٣  مبادئ االقتصاد الجزئي  قصد ١٠١
  ٣  يمبادئ االقتصاد الكل  قصد ١٠٢
  ٣  مبادئ اإلحصاء في اإلدارة  يكم ١٠٧
  ٣  مبادئ المالية  مال ٢٠٠
  ٣  المحاسبة والتقرير المالي مبادئ  حسب ٢٠١

        متطلبات إجبارية من داخل القسم.  ٤  

  ٣  نظم المعلومات اإلدارية   نما ٢٠١

٩٤  ٣٣  

  ٣  قواعد البيانات   نما ٢١٣
  ٣  )١(تحليل وتصميم نظم المعلومات   نما ٢١٥
  ٣  مقدمة فى أمن المعلومات  نما ٣٣٣
  ٣  نظام مساندة القرارات والنظم الخبيرة   نما ٣٥٠
  ٣ (ERP)    المنشأة موارد تخطيط نظم   نما ٣٥٤
  ٣  تصاالت إدارة الشبكات واال  نما ٤٢٩
  ٣ لكترونية اإلاألعمال   نما ٤٣٧

      
  ٣  تقنية المعلوماتإدارة مشاريع   نما ٤٦٠

 ٦ تدريب تعاونى فى نظم المعلومات اإلدارية نما ٤٧٧
        متطلبات إجبارية من خارج القسم.  ٥  

  ٤  )١( برمجة الحاسب  عال ١١١
١١٩  ٢٥  

  ٣  مبادئ التسويق  تسق ٢٠١
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عدد الساعات   المقرر  الرمز
  المعتمدة

عدد الساعات 
  )فرعي(

عدد الساعات 
  )إجمالي(

  ٣  الجبر الخطي في اإلدارة  كمي ٢٠٤
  ٣  البيئة القانونية لألعمال   ادا ٢١٠
  ٣  تماعيةجاال ةوالمسؤوليأخالقيات العمل   ادا ٢١٤
  ٣  المالية الدولية  مال ٢٥٠
  ٣  إدارة العمليات  ادا ٣٧١
  ٣  اإلدارة اإلستراتيجية  ادا ٤١١

        متطلبات اختيارية من داخل القسم.  ٦  

  ٣ المتقدمة بياناتالقواعد   نما ٣٢١

١٣١  ١٢  

  ٣  )٢(تحليل وتصميم نظم المعلومات   نما ٣٢٣
  ٣  تطبيقات إدارية تعتمد على الويب  نما ٣٦٦
  ٣  المعرفة والتنقيب عن البياناتإدارة   نما ٤١٩
  ٣ )١( موضوعات مختارة في نظم المعلومات اإلدارية  نما ٤٣١
  ٣ من نظم المعلومات أسياسات   نما ٤٣٣
  ٣  نظم األعمال الوظيفية  نما ٤٤٤
  ٣ )٢( موضوعات مختارة في نظم المعلومات اإلدارية  نما ٤٦٦

        القسممتطلبات اختيارية من خارج .  ٧  

  ٣  إدارة الموارد البشرية  ادا ١٠٢

١٤٠  ٩  

  ٤ )٢(حاسب البرمجة   عال ١١٣
  ٣  مبادئ التكاليف والمحاسبة اإلدارية  حسب ٢٠٢
  ٣  تحليل البيانات  كمي ٢٠٥
  ٣  اإلحصاء في اإلدارة  كمي ٢٠٧
  ٣  )١(بحوث العمليات في اإلدارة   كمي ٢١٧
  ٣  المھارات اإلدارية   ادا ٣٣٠
  ٣  اإلمدادسلسلة إدارة   ادا ٣٧٢
  ٣ التسويق اإللكتروني تسق ٤٠٣

    ٥    ساعات حرة.  ٨  
        ١٤٥  
  ١٤٥      اإلجمالي العام  
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ً  نظم المعلومات اإلداريةالخطة الدراسية االسترشادية لتخصص    لنظام الساعات وفقا
  

    )٢(الفصل         )١(الفصل   

  ٨  )٢(اللغة اإلنجليزية   نجم ١٥٠    ٨  )١(اللغة اإلنجليزية   نجم ١٤٠

  ٣  التفاضلحساب   ريض ١٥٠    ٢  مقدمة في الرياضيات  ريض ١٤٠

  ٢  مھارات االتصال  علم ١٤٠    ٣  مھارات التعلم والتفكير والبحث  نھج ١٤٠

  ٢  واللياقةالصحة   صحة ١٤٠    ٣  مھارات الحاسب  تقن ١٤٠

  ١٥ اإلجمالي      ١٦ اإلجمالي  

  

    )٤(الفصل         )٣(الفصل   

 ٣ مبادئ المالية مال ٢٠٠    ٣  مبادئ اإلدارة واألعمال  داا ١٠١

 ٣ داريةاإلنظم المعلومات   نما  ٢٠١     ٣  مبادئ المحاسبة والتقرير المالي  حسب ٢٠١

 ٣ مبادئ التسويق تسق  ٢٠١    ٣  مبادئ االقتصاد الجزئي  قصد ١٠١
 ٣ اختياري من خارج القسم     ٣  اإلدارةمبادئ اإلحصاء في   كمي ١٠٧
 ٢ سالم وبناء المجتمعاإل سلم  ١٠٢    ٢  المدخل للثقافة اإلسالمية  سلم ١٠١

 ٢ التحرير العربي عرب  ١٠٣    ٢  المھارات اللغوية  عرب ١٠١

 ١٦ اإلجمالي     ١٦ اإلجمالي  

  

    )٦(الفصل         )٥(الفصل   

 ٢ النظام السياسي في اإلسالم سلم ١٠٤  ٣ قتصاد الكليمبادئ اال قصد ١٠٢ 
 ٣ البيئة القانونية لألعمال ادا ٢١٠    ٢ سالمالنظام االقتصادي في اإل سلم ١٠٣ 

 ٣ المالية الدولية مال ٢٥٠  ٤ )١( برمجة الحاسب عال ١١١
 ٣ المعلومات مقدّمه في امن نما ٣٣٣  ٣ في اإلدارةالجبر الخطي  كمي ٢٠٤
 ٣ نظام مساندة القرارات والنظم الخبيرة نما ٣٥٠  ٣ قواعد البيانات   نما ٢١٣

 ٣ مقرر حر   ٣ )١(تحليل وتصميم نظم المعلومات  نما ٢١٥ 
  ١٧ اإلجمالي      ١٨ اإلجمالي  

  

    )٨(الفصل         )٧(الفصل   

م   نما ٣٥٤ يط نظ وارد وإدارة تخط أة م     المنش
(ERP) ٣ القسم اختياري من داخل نما. . .     ٣ 

 ٣ اإلدارة اإلستراتجية ادا ٤١١  ٣ إدارة العمليات ادا ٣٧١
  ٣  أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعيةادا  ٢١٤  ٣  اختياري من خارج القسم 

  ٣ المعلومات مشاريع تقنية  دارةإ  نما ٤٦٠  ٣ دارة الشبكات واالتصاالتإ نما ٤٢٩

 ٣ القسماختياري من داخل  نما. . .   ٣ األعمال اإللكترونية نما ٤٣٧ 
     ٣ القسم اختياري من داخل نما. . . 

  ١٥ اإلجمالي      ١٨ اإلجمالي     
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    )٩(الفصل   

 ٦ تدريب تعاوني فى نظم المعلومات اإلدارية نما ٤٧٧
 ٣ القسم اختياري من داخل نما. . . 
  ٣ خارج القسم اختياري من 

 ٢ مقرر حر 
     

  ١٤ اإلجمالي     
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  وصف المقررات
  

  نظم المعلومات اإلدارية  :    اسم المقرر  نما ٢٠١:   الرقم والرمز

  ادا ١٠١:    متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ات واألدوات  المشكالت يھدف ھذا المقرر إلى استخدام تقنية المعلومات في حل ى تطبيق النظري درة الطالب عل ة ق ة، وتنمي اإلداري
ة و التشغيلية  –ويغطي المقرر المفاھيم األساسية   .العلمية لعلم نظم المعلومات اإلدارية في الواقع العملي  –نظم المعلومات اإلداري

 -اتصاالت –برامج تقنية المعلومات  –أجھزة : ومات تقنية المعل -النظام في حل المشكالت اإلدارية -اإلستراتيجية ونظم المعلومات 
  ).أتمتة المكاتب(تنظيم نظم آلية المكاتب -قواعد البيانات ومعالجة الملفات

  

  قواعد البيانات :    اسم المقرر  نما ٢١٣:   الرقم والرمز

  نما ٢٠١:    متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ات  يسعى ة في قواعد البيان ات عن طريق دراسة موضوعات متقدم ارات إدارة قواعد البيان د الطالب بمھ ى تزوي رر إل ى المق وعل
ات األخص ات الموزعة ومخازن البيان ى .في مجاالت إدارة قواعد البيان رر إل ات، دور : ويتطرق المق دخل وتعريف بقواعد البيان م

ا م المعلوم وير نظ ي تط ات ف د البيان اذج قواع ة، النم ةت اإلداري ا،  العالقاتي ات و تكامليتھ د البيان ات، تصميم قواع د البيان ي قواع ف
(SQL)  لغة استرجاع البيانات، أمن وإدارة قواعد البيانات، تطبيق عملي لتطوير قواعد البيانات في مجال إدارة األعمال.  

  

  )  ١(تحليل وتصميم نظم المعلومات :    اسم المقرر  نما ٢١٥:   الرقم والرمز

  نما ٢٠١:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ارات تصميم  د الطالب بمھ ى تزوي رر إل ليھدف المق ر للمعلومات وتحلي ام خبي رر .نظ نظم، دور : ويغطي المق اة تطوير ال دورة حي
نظم،  ار ال يم واختي نظم، تقي نظم، مراحل تطوير ال ة في تطوير ال ة الھيكلي نظم، الطريق محللي النظم، الطرق والعالقات في تطوير ال

  .حاالت عملية في تطوير النظم

  

   المتقدمة قواعد البيانات:    اسم المقرر  نما ٣٢١:   الرقم والرمز

  نما ٢١٣:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ات يرنو ى األخص المقرر إلى تعريف الطالب بموضوعات متقدمة في قواعد البيان ات الموزعة  وعل في مجاالت إدارة قواعد البيان
ة الموضوعاتويغطي المقرر   .ومخازن البيانات ات: التالي اھيم إدارة قواعد البيان ة ألسس ومف ة متقدم ام إدارة ، مراجع ة نظ ھيكلي
ة نموذج قواعد البيانات، تعريف والتحكم بالبيانات، القواعد البيانات ات، العالقاتي ع في قواعد البيان ات ، التطبي ذ تطبيق تطوير وتنفي
  .ناتمعاصرة في قواعد البياموضوعات ، مخازن البياناتة، الموزعو قواعد البيانات الشيئية، أمن قواعد البيانات، قواعد البيانات

  

  )٢(تحليل وتصميم نظم المعلومات :    اسم المقرر  نما ٣٢٣:   الرقم والرمز

  نما ٢١٥:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ى  .المقرر إلى رفع قدرات ومھارات الطالب في تحليل وتصميم النظم يتطلع رر إل نظم، : ويتطرق المق اة تطوير ال دورة حي ة ل مراجع
ار  يم واختي ات، تقي ال، التصميم المنطقي إلجراءات العمل والبيان ول األعم طرق دراسة وتحليل النظم القائمة، تطوير مواصفات حل

  .عملية في تنفيذ النظم وحاالتالنظم، تطوير النظم داخليا واألنظمة الجاھزة، تنفيذ النظم،
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  أمن نظم المعلومات مقدمة فى :   اسم المقرر  نما ٣٣٣:   الرقم والرمز

  نما ٢٠١:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ة وإدارة المعلومات ة الرقاب ى وظيف ز عل ل أمن المعلومات مع التركي وتشمل  .تعريف الطالب بالمفاھيم والمبادئ األساسية في حق
ا نقضايا محترفة وأخالقية وقانونية في أمن، الحاجة لألمت، المعلوما نأم فيمقدمة : المقرر موضوعات  إدارة مخاطرت،  المعلوم

  .مناألتقنية ، تخطيط لالستمراريةن، ألما سياسات ططمخ، على الخطر والسيطرة قييم الخطرتمييز ووت

  

  نظام مساندة القرارات والنظم الخبيرة:    اسم المقرر  نما ٣٥٠:   الرقم والرمز

  نما ٢١٥:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

رارات يسعى وتشمل موضوعات  .المقرر إلى تزويد الطالب بمفاھيم الذكاء الصناعي، وكيفية بناء وتصميم وتحليل نظم مساندة الق
نظم مساندة القرارات،  روتطوي كيفية بناء نظام مساندة قرارات متكامل، أساليب تقييم نظم مساندة القرارات، نمذجة وتحليل: المقرر

مل ذكاء الصناعي وتش اھيم ال تفيد، مف ة المس اذج واجھ ات، إدارة نم نظم  :إدارة البيان تداللية وال االت االس د الح ة قواع نظم الذكي ال
  .القواعد الفصلية وأنظمةالخبيرة، 

  

  المنشأة مواردنظم تخطيط :    اسم المقرر  نما ٣٥٤:   الرقم والرمز

  نما ٢١٣:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

سوف  اللذينتھا بيق أنظم، وتط(ERP)المقرر ھو تزويد الطالب بمقدمة شاملة عن نظم تخطيط موارد المنظمة  اإن الغرض من ھذ
وب من نظم المعلومات يضاعفان اھم المطل ذ حد التف ام ، وتنفي ة باستخدام نظ ات اإلداري د من التقني رر  .(ERP)العدي ويشمل المق

ةالم ة : وضوعات التالي ة عن أنظم ة، (ERP)مقدم ات التجاري ة العملي ادة ھيكل ات والصالحيات ، رسم وإع  ,Metadata(المتطلب
data( ،إدارة الموارد البشرية، ونظم و التصنيعو بعض العمليات التجارية مثل الشراء(ERP) ،ة د والتھيئ في . التخصيص والتمھي

  .(ERP)باختيار وإعداد نظام  يقومونخالله  ومنع في شركة نھاية الفصل يقوم الطالب بتنفيذ مشرو

  

  تطبيقات إدارية تعتمد على الويب:    اسم المقرر  نما ٣٦٦:   الرقم والرمز

  نما ٣٣٣:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ات يھدف المقرر إلى تزويد الطالب بمفاھيم  أساسية عن تطبيقات نظم المعلومات المتعلقة بالويب وإعطاء معلومات أساسية عن لغ
  .وأيضا إعطاء الطالب أساسيات التطير بلغات الويب المتقدمة   XML htmlالويب مثل 

  

  البيانات عن إدارة المعرفة والتنقيب:    اسم المقرر  نما ٤١٩:   الرقم والرمز

  نما ٣٣٣ :   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

و ات يرن ن البيان ب ع ة والتنقي ات إدارة المعرف اھيم ونظري ب بمف د الطال ى تزوي رر إل رر .المق ي المق ادئ إدارة : ويغط اھيم ومب مف
ات ة المنظم ات، ثقاف تعلم والمنظم تعلم، ال ة وال ة، المعرف ة، إدارة المعر وإدارة المعرف ات وإدارة المعرف ة المعلوم ر، تقني ة التغيي ف

ة،  ة عمل في إدارة المعرف واإلجراءات، إستراتيجية المعرفة، تقييم وتخطيط إدارة المعرفة، منھجية وقياس إدارة المعرفة، بناء حال
  .التنقيب عن البيانات

  

  



 )٧(صفحة  هـ                   ٢٢/٩/١٤٣٠بتاريخ     بعد التعديل  –اخلطط األكادميية لكلية إدارة األعمال          

  

  إدارة الشبكات واالتصاالت:    اسم المقرر  نما ٤٢٩:   الرقم والرمز

  نما ٢١٣:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ةالمقرر إلى  يتطلع ى  .تطوير القدرات نحو استخدام وإدارة شبكات الحاسب في نظم المعلومات اإلداري رر إل دخل : ويتطرق المق م
نظم المعلومات اإلدارية، أنواع شبكات الحاسب، مشروعات وتعريف بشبكات الحاسب ومفاھيم االتصاالت، دور شبكات الحاسب في 

  .وتطبيقاتھا وبروتوكوالتھا، إدارة وأمن الشبكات، تطبيق عمليوسائط التراسل، شبكة االنترنت 

  

  .)١( موضوعات مختارة في نظم المعلومات اإلدارية:    اسم المقرر  نما ٤٣١:   الرقم والرمز

  نما ٣٣٣:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ة األخرى يسعى ات اإلداري م المعلوم ررات نظ ي مق تھا ف تم دراس م ي ي ل تجدة والت د الطالب بالموضوعات المس ى تزوي رر إل  .المق
ة،  الصعوبات  تحظويناقش المقرر الموضوعات المستجدة أو التي لم  بالقدر الكافي من االھتمام في مقررات نظم المعلومات اإلداري

ات نظم المعلومات التي تواجه تطبيق تخطيط موارد ال ا في اإلدارة، تطبيق د وتطبيقھ ات االتصاالت عن بع مشروع، الحديث في تقني
  .الوظيفية، الصعوبات التي تواجه إنشاء وإدارة مراكز المعلومات

  

  

  أمن المعلومات سياسات:    اسم المقرر  نما ٤٣٣:   الرقم والرمز

  نما ٣٢٣:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

رر   .المقرر إلى رفع قدرات ومھارات الطالب في إدارة أمن العمليات يرنو ة الموضوعاتويغطي المق اس االتصال: التالي إدارة   ،قي
ن يط ، األم ويرتخط ات وتط ن التطبيق ن، أم ائي لألم ل البن ات ،الھيك ن العملي ال ،إدارة أم تمرارية اإلعم يط اس فير ، أتخط واع التش ن

  .إدارة األمن الفيزيائي ،وسبلھا ةق الحمايطر ة، لكترونيإلوالتواقيع ا

  

  األعمال اإللكترونية:    اسم المقرر  نما ٤٣٧:   الرقم والرمز

  نما ٣٥٠:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ارة  تعريف الطالب بمبادئ وأدوات إلىالمقرر  يرنو ة والتج ا نظم المعلومات المتكامل تطوير وإدارة حلول األعمال اإللكترونية ومنھ
ول : وموضوعات المقرر ھي. اإللكترونية مبادئ ومفاھيم التجارة اإللكترونية، أنواع حلول األعمال اإللكترونية، تخطيط وتصميم حل

األعمال المختلفة، نظام المعلومات المتكامل، الحكومة اإللكترونية، نظام األعمال اإللكترونية، حلول األعمال اإللكترونية في قطاعات 
ة،  ال اإللكتروني ول األعم ي حل اطر ف ة، إدارة المخ ال اإللكتروني ول األعم ي حل ة ف ة واألخالقي اد القانوني ي، األبع دفع اإللكترون ال

  .عمال اإللكترونيةالتوجھات الحديثة في حلول األعمال اإللكترونية، حاالت عملية في حلول األ

  

  األعمال الوظيفيةنظم :    اسم المقرر  نما ٤٤٤:   الرقم والرمز

  نما ٣٥٠:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ال  تعريف الطالب إلىيھدف المقرر  ة لإلعم ال التطبيقي ة باألعم ا عالق ي لھ ة والت بعدد من المفاھيم المتعلقة بنظم المعلومات اإلداري
دد من  ات المحاسبية مع ع م المعلومات البشرية وأيضا نظم المعلوم م المعلومات الصحية ونظ ل نظم معلومات التسويق ونظ مث

  التطبيقات العلمية في عدد من الشركات المحلية والعالمية

  



 )٨(صفحة  هـ                   ٢٢/٩/١٤٣٠بتاريخ     بعد التعديل  –اخلطط األكادميية لكلية إدارة األعمال          

  تقنية المعلومات إدارة مشروعات:    اسم المقرر  نما ٤٦٠:   الرقم والرمز

  نما ٣٥٤:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ب  ف الطال ستعري اھيم واألس ة  بالمف روعاتواألدوات المطلوب ل إدارة  إلدارة مش امل لمراح ار ش ديم إط ع تق ات م ة المعلوم تقني
روعات ى .المش رر إل رق المق رق إدارة  :ويتط ادئ وط اھيم ومب روعاتمف االمش ائص ومزاي روعا ، خص ات،  تمش ة المعلوم تقني

ة، إدارة  والمسؤولية ، التنظيمالمشروعاتالمراحل األساسية في إدارة  والوقت وتخطيط الموارد والجدولة والرقابة والجودة والتكلف
دير المشروع وتطور إدارة المشروعاتالمخاطر في إدارة  ار، المشروعات، دور م يم واالختي ة طلب العروض والتقي ، تطوير وثيق

ة  مشروعات، حاالت عملية في إدارة المشروعات، معايير إدارة المشروعات، األدوات المستخدمة في إدارة المشروعاتتوثيق  تقني
  .المعلومات

  

  .)٢( اإلداريةموضوعات مختارة في نظم المعلومات :    اسم المقرر  نما ٤٦٦:   الرقم والرمز

  نما ٣٣٣:   متطلب سابق  )١+٢+٣( ٣:    الساعات 

ع ي  يتطل تجدة والت د الطالب بالموضوعات المس ى تزوي رر إل تمالمق م ت ة األخرى ل ات اإلداري م المعلوم ررات نظ ي مق تھا ف  .دراس
ة الت ويناقش المقرر الموضوعات المستجدة دد من األنظم ا بع ة وارتباطھ ال االلكتروني ة فى مجال نظم المعلومات في األعم طبيقي

  .اإلدارية 

  

  تدريب تعاونيمشروع :    اسم المقرر  نما ٤٧٧:   الرقم والرمز

  نما ٤٦٠، نما ٢١٥:   متطلب سابق  )٠+٠+٦( ٦:    الساعات 

اتيھدف المقرر إلى  ي في مجال نظم المعلوم ذ وإدارة مشروع عمل ى تنفي اً عل اداً . تدريب الطالب عملي م دراسته  واعتم ا ت ى م عل
ادئ وأدوات إدارة  ول مب ه ح ذ  مشروعاتوفھم ن خالل تنفي ارات م ذه المھ ى ھ درب عل ب بالت وم الطال ات سوف يق ة المعلوم تقني

ا بالمشروعاتوسوف يقوم القسم بتوفير قائمة . مشروع عملي وإدارته احترافيا ار منھ ي يمكن للطالب االختي ويمكن للطالب .  الت
ا في . اقتراح مشروع من خارج القائمة بعد اعتماده من القسم ي تعلمھ ه تطبيق الطرق واألدوات الت رراتويجب علي السابقة  المق

ة من القسم وبترشيح  تالمشروعا في إدارة وعلى األخص ة مكون ام لجن ديم عرض أم نظم، وتق ل وتصميم ال من المشرف وتحلي
ى الطالب .  بتنفيذ مشروع بشكل فردي تحت إشراف أستاذ يرشحه القسم طالبو يقوم كل .  للمخرجات وفي فترة المشروع يجب عل

  .مقترح المشروع، تقارير متابعة للمشروع، تقرير نھاية المشروع: تسليم


