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 جامعة الملك سعود

 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 فرع المزاحمية

 

 
 

 

 

 

 بكالوريوس علوم الحاسب والمعلوماتالبرنامج 

 تخصص نظم المعلومات التطبيقية

 

 الخطة الدراسية ومتطلبات البرنامج

 

 

 الساعات البرنامجمتطلبات 

 31 )مسار الكليات الهندسية والعلمية( السنة التحضيرية

 8 متطلبات الجامعة

 6 الرياضيات واالحصاء

 3 العلوم

 16 اساسيات علوم الحاسب

 35 متطلبات البرنامج االجبارية

 6 متطلبات البرنامج االختيارية

 15 متطلبات المسار

 53 المقررات الغير تخصصية

 11 التدريب الميداني

 144 مجموع الساعات

 

 

  



 2 32/5/5325  –نمع: نظم المعلومات التطبيقية 

 

 الخطة الدراسية:
 

 عنوان المقرر رمز المقرر السنة
الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

    المستوى االول  

 14x 8 لغة انجليزية نجم   

   3 مقدمة في الرياضيات ريض 531 

   2 مهارات الحاسب تقن 531 

   3 مهارات االتصال علم 531 
   11 عدد الساعات  1

    المستوى الثاني  

 15x 14 8 لغة انجليزية اكاديمية نجمx نجم  

  ريض 531 2 حساب التفاضل ريض 551 

   2 مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج 531 

   5 ريادة االعمال ريد 515 

   5 الصحة واللياقة صحة 551 

   11 عدد الساعات  
 
 
 

     

    المستوى الثالث  

  تقن 531 (1+2+2)3 الحوسبة اساسيات واخالقيات نمع 515 

  تقن 531 (1+2+3)4 برمجة الحاسب واب 515 

  ريض 551 (2+0+3)2 الرياضيات المتقطعة ريض 555 

   4 4الجدول مقرر علوم  من   

   (1+1+2) 2 اللغة اإلنجليزية االحترافية نجا 561 

   11 عدد الساعات  

    المستوى الرابع  2

  واب 515 (1+0+3)2 تراكيب البيانات واب 515 

  نمع 515 (1+2+2)3 معمارية وتنظيم الحاسبمقدمة في  واب 551 

 واب 551  (1+2+2)3 مقدمة في شبكات الحاسب واب 571 

   2 مدخل الى إدارة االعمال إدار 515 

   (2+0+3)2 للهندسة واالحصاء االحتماالت احص 233 

   3 2جدول من متطلب جامعة   

   11 عدد الساعات  
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 عنوان المقرر رمز المقرر السنة
الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

    المستوى الخامس  

  واب 515 (1+0+2)3 اساسيات نظم المعلومات نمع 315 

  واب 515 (1+2+2)3 نظم التشغيل التطبيقية واب 357 

  واب 515 (1+2+2)3 أسس قواعد البيانات نمع 313 

  واب 515 (1+2+2)3 لغة برمجة حديثة نمع 318 

  واب 571 (1+0+3)2 امن المعلومات نمع 351 

   3 2جدول من متطلب جامعة   

   11 عدد الساعات  

    المستوى السادس  3

  نمع 313 (1+2+2)3 تحليل وتصميم النظم نمع 353 

  نمع 313 (1+2+2)3 نظم قواعد البيانات التطبيقية نمع 355 

  نمع 315 (1+0+3)2 االعمال االلكترونية نمع 358 

  نمع 313 (1+0+3)2 إدارة المشاريع نمع 352 

 نمع 352 نمع 313 (1+3+3)2 نظم تخطيط موارد المؤسسات نمع 373 

   2 ( ب-1جدول متطلب اختياري للبرنامج )  

   11 عدد الساعات  
 

 
 
 
 

    

    المستوى السابع  

   2 ( ب-6جدول متطلب اختياري للبرنامج )  

  
 متطلب اجباري من متطلبات المسار

 أ-8جدول او  أ-7جدول 
2   

  
 متطلب اجباري من متطلبات المسار

 أ-8جدول او  أ-7جدول 
2   

  
 متطلب اجباري من متطلبات المسار

 أ-8جدول او  أ-7جدول 
2   

   2 مهارات إدارية إدار 353 

   3 3جدول متطلب جامعة من   

   17 عدد الساعات  

    المستوى الثامن  4

 (0+0+3)3 5مشروع التخرج  نمع 325 
 نمع ، 212نمع ، 212

 311نمع او  311)

 نمع( 
 

 51 الميدانيالتدريب  نمع 382 

 311نمع او  311)

 ، ادار 412نمع( + 

ساعة  111اكمال 

 معتمدة

 

   12 عدد الساعات  
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 عنوان المقرر رمز المقرر السنة
الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

    الفصل الصيفي  

 5 التدريب الميداني نمع 321 4

 311نمع او  311)

 ، ادار 412نمع( + 

ساعة  111اكمال 

 معتمدة

 

   1 عدد الساعات  

      

    المستوى التاسع  

  نمع 325 (0+0+3)3 3مشروع التخرج  نمع 327 1

  
 متطلب اختياري من متطلبات المسار

 ب-8جدول او  ب -7جدول 
2   

  
 متطلب اختياري من متطلبات المسار

 ب-8جدول او  ب -7جدول 
2   

   3 دراسات متقدمة في ريادة األعمال إدار 301 

   3 3جدول متطلب جامعة من   

   15 عدد الساعات  

      

   144 اإلجمالي  
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 السنة التحضيرية

 

 : السنة التحضيرية1جدول 

 عنوان المقرر رمز المقرر
الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

14x 8 انجليزيةلغة  نجم   

531 

 ريض
   3 مقدمة في الرياضيات

551 

 ريض
  ريض 531 (2+0+3)2 حساب التفاضل

   2 مهارات الحاسب تقن 531

   3 مهارات االتصال علم 531

15x 14 8 لغة انجليزية اكاديمية نجمx نجم  

   2 مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج 531

   5 ريادة االعمال ريد 515

   5 الصحة واللياقة صحة 551

   31 عدد الساعات 

 

 

 

 متطلبات الجامعة

 ساعات معتمدة من الجدول التالي  8يختار الطالب  

 : متطلبات الجامعة2جدول 

رمز 

 المقرر
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

   3 دراسات في السيرة النبوية سلم 511

   3 الثقافة اإلسالمية أصول سلم 515

   3 اخالقيات المهنة سلم 517

   3 قضايا معاصرة سلم 518
 

 

 

 الرياضيات واالحصاء

 : مقررات الرياضيات واالحصاء3جدول 

 عنوان المقرر رمز المقرر
الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

555 

 ريض
 الرياضيات المتقطعة

2(3+0+2) 
  

233 

 احص
 االحتماالتواألحصاء

2(3+0+2) 
  

   2 عدد الساعات 
 

 العلوم

 معتمدة من الجدول التاليساعة   4الطالب  يختار 
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 : مقررات العلوم4جدول 

 عنوان المقرر رمز المقرر
الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

   1 فيزياء عامة فيز 301

   4 الكيمياء العامة كيم 101

   1 كيمياء حيوية عامة كيح 303
 

 

 

 

 اساسيات علوم الحاسب

 : اساسيات علوم الحاسب1جدول 

رمز 

 المقرر
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

  تقن 531 (1+2+2)3 الحوسبة اساسيات واخالقيات نمع 515

515 

 واب
  تقن 531 (1+2+3)4 برمجة الحاسب

515 

 واب
  واب 515 (1+0+3)2 تراكيب البيانات

551 

 واب
  نمع 515 (1+2+2)3 معمارية وتنظيم الحاسبمقدمة في 

571 

 واب
 واب 551  (1+2+2)3 مقدمة في شبكات الحاسب

   11 عدد الساعات 
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 متطلبات البرنامج االجبارية
 

 أ: متطلبات البرنامج االجبارية-1جدول 

رمز 

 المقرر
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

  واب 515 (1+0+2)2 اساسيات نظم المعلومات نمع 315

357 

 واب
  واب 515 (1+2+2)3 نظم التشغيل التطبيقية

  واب 515 (1+2+2)3 أسس قواعد البيانات نمع 313

  واب 515 (1+2+2)3 لغة برمجة حديثة نمع 318

  واب 571 (1+0+3)2 امن المعلومات نمع 351

  نمع 313 (1+2+2)3 تحليل وتصميم النظم نمع 353

  نمع 313 (1+2+2)3 نظم قواعد البيانات التطبيقية نمع 355

  نمع 315 (1+0+3)2 االعمال االلكترونية نمع 358

  نمع 313 (1+0+3)2 إدارة المشاريع نمع 352

 نمع 352 نمع 313 (1+3+3)2 نظم تخطيط موارد المؤسسات نمع 373

 (0+0+3)3 5مشروع التخرج  نمع 325

 نمع ، 353

 نمع ، 352

نمع  255)

 275او 

 نمع(

 

  نمع 325 (0+0+3)3 3مشروع التخرج  نمع 327

   31 عدد الساعات 
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 اعات معتمدة من الجدول التاليس1طالب  كما يجب ان يختار ال

 ب: متطلبات البرنامج االختيارية-1جدول 

 عنوان المقرر المقرر رمز
الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

 (1+0+3)2 الشبكات المتنقلة والالسلكية نمع 235
واب ،  571

 نمع 353
 

  نمع 355 (1+0+3)2 نظم دعم القرار نمع 233

  نمع 355 (1+3+3)2 مقدمة الى التنقيب في البيانات نمع 253

  نمع 353 (1+0+3)2 الحاسب تفاعل اإلنسان مع نمع 285

  نمع 313 (1+0+3)2 المعلوماتية الحيوية نمع 282

  نمع 355 (0+0+3)2 نظم المعلومات الصحية نمع 385

 نمع 382
نظم تخطيط تطبيقات ويب لتطوير 

 موارد المؤسسات
  نمع 318 (2+2+0)3

 (1+2+2)3 الويب برمجة واب 355
واب،  571

 نمع 313
 

   2 اساسيات المحاسبة محاس 315

  ادار 515 2 السلوك التنظيمي ادار 535

  محاس 315 2 اإلدارة المالية مالي 311

  ادار 515 2 إدارة الموارد البشرية ادار 513

   2 االقتصاد الجزئي قصاد 515

 2 مبادئ التسويق تسوق 315
 ادار ، 515

 قصاد 515
 

 

 

 ج: التدريب الميداني-1جدول 

رمز 

 المقرر
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

 51 التدريب الميداني نمع 382

 311نمع او  311)

 ، ادار 412نمع( + 

ساعة  111اكمال 

 معتمدة

 

 5 التدريب الميداني نمع321

 311نمع او  311)

 ، ادار 412نمع( + 

ساعة  111اكمال 

 معتمدة

 

   11 عدد الساعات 
 

 متطلبات المسار

 على الطالب ان يختار أحد المسارين التاليين:

 علم البياناتمسار  .5

 االجبارية أ: مقررات مسار علم البيانات-1جدول 

رمز 

 المقرر
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة الساعات المعتمدة عنوان المقرر
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  نمع 355 (1+0+3)2 اساسيات علم البيانات نمع 255

  نمع 355 (1+3+3)2 تحليالت البيانات الكبيرة نمع 256

 (1+3+3)2 البيانات استعراض نمع 258
نمع ،  355

 احص 233
 

   2 عدد الساعات 

 

 ساعات معتمدة من الجدول التالي1كما يجب ان يختار الطالب  
 

 االختياريةعلم البياناتررات مسار مقب: -1جدول 

رمز 

 المقرر
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة المعتمدةالساعات  عنوان المقرر

  نمع 355 (1+3+3)2 التعلم اآللي لعلم البيانات نمع 255

 (1+0+3)2 تحليل الشبكات االجتماعية نمع 257

واب،  571

احص،  233

 نمع 355

 

  نمع 253 (1+0+3)2 الطرق الحديثة للتنقيب في البيانات نمع 353

  واب 357 (1+0+3)2 والموزعةالحوسبة المتوازية  نمع 353

  نمع 355 (1+0+3)2 ذكاء االعماللمقدمة  نمع 252

 (1+3+3)2 خدمات الويب لنظم المؤسسات نمع 275
نمع ،  318

 نمع 373
 

 (1+0+3)2 مواضيع مختارة في علم البيانات نمع 352
 ، نمع 353

 نمع 255
 

 (0+2+2)2 مواضيع مختارة في نظم المعلومات نمع325

نمع ،  353

نمع  255)

 275او 

 نمع(

 

 

 

 

 

 مسار نظم حوسبة المؤسسات .3
 

 االجبارية أ: مقررات مسار نظم حوسبة المؤسسات-1جدول 

رمز 

 المقرر
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

 (1+3+3)2 خدمات الويب لنظم المؤسسات نمع 275
نمع ،  318

 نمع 373
 

  نمع 355 (1+3+3)2 مستودع البياناتلمقدمة نمع 273

  نمع 373 (1+3+3)2 الحلول المتقدمة في تخطيط موارد المؤسسات نمع 278

   2 عدد الساعات 
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 ساعات معتمدة من الجدول التالي  1كما يجب ان يختار الطالب  
 

 االختياريةنظم حوسبة المؤسساتمقررات مسار ب: -1جدول 

رمز 

 المقرر
 المقرر عنوان

الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

  نمع 355 (1+0+3)2 مقدمة في ذكاء االعمال نمع 252

 (1+3+3)2 استعراض البيانات نمع 258
نمع ،  355

 احص 233
 

  نمع 355 (1+3+3)2 مقدمة الى التنقيب عن البيانات نمع 253

  نمع 373 (1+3+3)2 مالمؤسسةونماذجاألعمالااعتمادنظ نمع 276

 (1+3+3)2 أدوات تطوير نظم تخطيط موارد المؤسسات نمع 375
 نمع ، 318

 نمع 373
 

 (1+0+3)2 معمارية نظم المؤسسات والحوسبة السحابية نمع 372
 نمع ، 318

 نمع 373
 

 (0+0+3)2 مواضيع مختارة في نظم المؤسسات نمع 372
 نمع ، 353

 نمع 373
 

 (0+2+2)2 في نظم المعلومات مواضيع مختارة نمع325

نمع ،  353

نمع او  255)

 نمع( 275

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات الغير تخصصية
 

 : المقررات الغير تخصصية2جدول 

رمز 

 المقرر
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

   (1+1+2) 2 اللغة اإلنجليزية االحترافية نجا 561

515 

 إدار
   2 الى إدارة االعمالمدخل 

353 

 إدار
   2 مهارات إدارية

   3 دراسات متقدمة في ريادة األعمال إدار 301

   12 عدد الساعات 
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