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 الفصل الثاني الفصل األول السنة

 اسم المساق رقم  المساق 
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 سابق

 نوع

 المتطلب
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 نوع

 المتطلب

(1) 

 تخصص 308100 تطبيقات الحاسوب في االعمال 308108 تخصص ------- مبادى نظم المعلومات اإلدارية 308100

 تخصص 308100 اخالقيات الحاسوب 308110 كلية ------- مبادى اإلدارة 302103

 كلية ------- (1مبادى محاسبة ) 301101 جامعة ------- التربية الوطنية 205110

 جامعة  (1مهارات في اللغة اإلنجليزية ) 205125 جامعة ------- (1مهارات في اللغة العربية ) 205123

 كلية ------- المجتمع األردني 205106 كلية ------- مبادى تسويق 311100

   مبادى االقتصاد 304103    

 ساعة 18عدد الساعات الكلية                                         ساعة 15عدد الساعات الكلية                                                 

(2) 

 تخصص 308204 إدارة عمليات االعمال  308240 تخصص 308108 االعمال االلكترونية  308204

 تخصص 308100 نظم الوسائط المتعددة  308241 تخصص 308100 إدارة قواعد البيانات  308212

 تخصص 308229 بحوث العمليات  308243 تخصص 308100 تحليل وتصميم أنظمة المعلومات  308229

 كلية ------- رياضيات االعمال  302104 كلية ------- إحصاء اداري 304106

 كلية ------- أساليب البحث العلمي  302107 جامعة ------- المهارات الحياتية  205128

 جامعة  ------- جامعة اختياري  تخصص ------- تخصص اختياري  

 ساعة 18                              عدد الساعات الكلية                  ساعة 18                               عدد الساعات الكلية                 

(3) 

 تخصص 308100 برمجة الويب 308304 تخصص 308100 تنظم دعم القرارا 308302

 تخصص 308100 الحكومة االلكترونية  308310 تخصص 308108 اساسيات البرمجة 308303

 تخصص PM 308240إدارة المشاريع  308320 تخصص CRM 308240إدارة عالقات الزبائن  308317

 تخصص 308100 نظم معلومات إدارية متقدمة  308325 تخصص 308108 إدارة امن أنظمة المعلومات  308324

   الريادة واالبتكار 205126 جامعة   العلوم العسكرية  205107

   جامعة اختياري  كلية   أساليب بحث علمي  302107

 ساعة 18                               عدد الساعات الكلية                  ساعة 18                               عدد الساعات الكلية                 

(4) 

 308100 تخصص التنقيب عن البيانات  308411 تخصص 308204 وسائط التواصل االجتماعي 308330

 308100 تخصص النظم الخبيرة وذكاء االعمال  308412 تخصص 308303 تطبيقات الهواتف الذكية  308333

 308324 تخصص نظم الشبكات واالتصاالت  308413 تخصص 302103 إدارة المعرفة  308341

 ساعة 90 تخصص MISموضوعات خاصة في  308420   تخصص اختياري 

       تخصص اختياري 

 ساعة 12                              عدد الساعات الكلية                  ساعة 15                               عدد الساعات الكلية                 
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