
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3مباديء اإلدارة واألعمالادا101-1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

س-/ريض3150حساب التكاملريض106-3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزيةنجم140

س-/تقن4140(1)برمجة حاسباتعال111-2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

-3مباديء واخالقيات نظم المعلوماتنال201س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقةصحه150

س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/عال3212البرمجة المرئيةنال224س-/ادا3101السلوك التنظيميادا4121-2-برمجة حاسباتعال113

س-/عال3212نظم التشغيلعال227س-/حسب3201مبادئ الماليةمال3200الرياضيات المحددةريض151

3األساليب الحديثة لبرمجة التطبيقاتنال324س-/عال3113تراكيب البياناتعال3212مبادئ المحاسبة والتقرير الماليحسب201
س        -/نال230

س-/نال240

س-/نال3230معمارية نظم ادارة قواعد البياناتنال3335تحليل وتصميم نظم المعلوماتنال240

3تراسل البيانات وشبكات الحاسبنال3370االحتماالت واالحصاء الهندسياحص324
س        -/نال201

م-/عال227

1التدريب العملينال999س-/نال3240إدارة مشاريع نظم العلوماتنال351
س        -/نال230

س-/نال351

3النمذجة الرياضية لنظم المعلوماتنال362
س      -/ريض106

س-/احص324  
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل

-

س-/عال111

اخلامس

المتطلب

اجملموعاجملموع14

الرابع

مستوى: مس

السادس

اجملموع16

-

-

س-/ريض150

-

س-/نال201

الثالثالثاني األول

المتطلب

-

3

س      -/ريض151

س       -/ نال201 

م-/عال212 

معدل:مع 

اجملموعاجملموع

جبارية 
إ

(1
)

سابق:س

األول: اإلصدار 

نظم املعلومات:  اخلطة الدراسية لقسم  نظم املعلوماتISN:التخصص  علوم احلاسب واملعلومات:كلية

136:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 

ساعات: سع

جبارية 
إ

(1
)

-

متزامن: م

اجملموع

اسس قواعد البياناتنال230



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/23498-مشروع تخرج نال3499المهارات اإلداريةادا330

3نظم تخطيط موارد المؤسساتنال385

3األعمال االلكترونيةنال482

3امن المعلوماتنال493

13-مشروع تخرج نال498

3

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

متطلبات اجلامعة: الفئة 

مستوى: مسسابق:س معدل:مع 

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشملاألول: اإلصدار 

علوم احلاسب واملعلومات:كلية نظم املعلوماتISN:التخصص نظم املعلومات:  اخلطة الدراسية لقسم 

جبارية 
إ

(1
س-/نال230(

س          -/نال230

س-/نال370

س-/نال370

متزامن: مساعات: سع

136:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

الثامن

اجملموع

السابع

اجملموع15

المتطلب

اجملموع

س-/ادا101

س        -/نال324

س-/نال351



المتطلبساسم المقرررمز المقرر

المتطلبساسم المقرررمز المقررس-/نال3240هندسة متطلبات البرمجياتهاب312

-4كيمياء حيوية عامةكيح101س-/هاب3312تصميم وعمارة البرمجياتهاب321

-3(1)الكيمياء العامة كيم103س-/عال3212الذكاء االصطناعيعال361

-4(2)فيزياءعامهفيز104س-/3324تطوير تطبيقات الويبنال424

-1عملي الكيمياء العامةكيم104س-/نال3230البيانات شبه المهيكلةنال432

12س-/نال3335معمل نظم إدارة قواعد البياناتنال436

س-/نال3335مقدمة في مستودعات البياناتنال438

س-/نال3240هندسة النظم المعلوماتيةنال442

س-/نال3362نمذجة ومحاكاة نظم المعلوماتنال462

3مقدمة في التنقيب في البياناتنال463
س        -/نال230

س-/نال362

3نظم دعم اتخاذ القرارنال466
س       -/نال230

س-/نال362

3الصحة االلكترونيةنال472
س       -/نال230

س-/نال240

س-/نال3370الحوسبة المرتكزة علي الشبكةنال473

3دارة عمليات األعمالنال481
س       -/ادا121

س-/نال351

س-/هاب3312تفاعلية بين االنسان والحاسبهاب482

3معمل نظم تخطيط موارد المؤسساتنال485
س       -/مال200

س-/نال385

نال491
موضوعات مختارة في نظم 

المعلومات
3

س         -/نال230

س-/نال240 

س-/نال3230مقدمة في نظم المعلومات الجغرافيةنال492

54

جامعة امللك سعود

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل

متطلبات من خارج القسم: الفئة 

اجملموع

متطلبات القسم: الفئة  

ساعات: سع

136:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة األول: اإلصدار 

(ساعات12) 1اختيارية : اجملموعة 

 نظم املعلوماتISN:التخصص نظم املعلومات:  اخلطة الدراسية لقسم علوم احلاسب واملعلومات:كلية

(ساعة4) 2اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

عمادة القبول والتسجيل


