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المعتمدةالسابقالمعتمدةالسابقالمعتمدةالسابقالمعتمدةالسابق

وجاهي3011013(2)مبادى محاسبة 301102الكتروني3مبادىء نظم المعلومات االدارية 308100وجاهي 3(1)مبادئ محاسبة 301101وجاهي3العلوم العسكرية205107

الكتروني3االدارة االلكترونية302343مدمج 3081003تطبيقات الحاسوب في االعمال308108مدمج3مبادئ ادارة 302103الكتروني3التربية الوطنية205110

الكتروني3021033ادارة الجودة الشاملة 302410مدمج 3081003اخالقيات الحاسوب308110مدمج3رياضيات االعمال 302104الكتروني3(1)مهارات في اللغة العربية 205123

مدمج3مبادى المالية304108الكتروني3081083االعمال االلكترونية 308204مدمج3إحصاء إدارياساليب البحث العلمي 302107الكتروني3(1)مهارات في اللغة االنجليزية 205125

مدمج3011013مبادى نظم المعلومات المحاسبية 307101وجاهي 3081003ادارة قواعد البيانات308212مدمج3مبادئ االقتصاد304103مدمج2الريادة واالبتكار205126

مدمجSCM3082403ادارة سلسلة التزويد 308316وجاهي 3081003تحليل وتصميم انظمة المعلومات 308229مدمج3إحصاء إداري304106مدمج1القيادة والمسؤولية االجتماعية 205127

مدمج3نظم اتمته المكاتب308326الكتروني3082043ادارة عمليات االعمال308240مدمج3مبادئ التسويق 311100مدمج3المهارات الحياتية205128

مدمج3نظم المعلومات االستراتيجية308426مدمج 3081003نظم الوسائط المتعددة308241

مدمجERP3081003نظم تخطيط الموارد 308428وجاهي 3082293بحوث العمليات 308243الساعات 

مدمج3مدخل الى السياحة309101مدمج 3081003نظم دعم القرارات308302المعتمدة

مدمج3السياحة الدينية309217وجاهي 3081083اساسيات البرمجة308303مدمج3قضايا معاصرة 205105

مدمج3مبادى التسويق االلكتروني301101وجاهي 3081003برمجة الويب308304مدمج3المجتمع االردني205106

مدمج3نظم المعلومات التسويقية311204الكتروني3081003الحكومة االلكترونية308310مدمج3الثقافة االسالمية205112

مدمج3التجارة االلكترونية 311408مدمج CRM3082403ادارة عالقات الزبائن 308317مدمج3القضية الفلسطنية وتاريخ القدس205117

مدمج PM3082403ادارة المشاريع 308320مدمج3الحضارة العربية االسالمية 205118

مدمج 3081083ادارة امن انظمة المعلومات 308324مدمج3القانون في حياتنا205122

مدمج 3081003انجليزي- نظم معلومات ادارية متقدمة 308325مدمج4010993مهارات حاسوبية 205129

الساعات المتطلب الكتروني3082043وسائط التواصل االجتماعي308330مدمج3حقوق االنسان205210

المعتمدةالسابقوجاهي 3083033تطبيقات الهواتف الذكية308333مدمج 3العلوم الصحية والسالمة المرورية 205214

3مدمج 3021033ادارة المعرفة 308341مدمج 3البحث العلمي205215

وجاهي 3081003التنقيب عن البيانات308411مدمج 3التعلم والتربية االخالقية205216

وجاهي 3081003النظم الخبيرة وذكاء االعمال308412مدمج 3مهارات التواصل205219

النتيجةاسم المادة رقم المادةمدمج 3083243نظم الشبكات واالتصاالت308413مدمج 3مهارات التفكير الناقد وحل المشالت205221

استدراكي /اللغة االنجليزية 202099الكترونيMIS903- موضوعات خاصة 308420مدمج 3مقدمة في الفلسفة وعلم المنطق205222

استدراكي /الحاسوب 401099مدمج 3الثقافة الرقمية205223

استدراكي /اللغة العربية 201099مدمج 3التنمية والبيئة 205224

الصنف اسم المادةرقم المادة

 ساعات9المواد االستدراكية وعددها :- خامسا

:-الرقم الجامعي :- اسم الطالب 

الصنف اسم المادة

 ساعات معتمدة 9متطلبات الجامعة االختيارية  وعددها   - ب

 ساعات معتمدة 3المتطلبات الحره وعددها :- رابعاً 

يختارها الطالب من خارج  التخصص

الصنف اسم المادةرقم المادة

الصنف 

المتطلب السابق

اسم المادةالصنف اسم المادةرقم المادة رقم المادة

:- ساعة معتمدة وهي27متطلبات الجامعة  وعددها  :- اوالً 

 ساعة معتمدة18متطلبات الجامعة االجبارية وعددها    (المجال االول)- أ

:- ساعة معتمدة وهي81متطلبات التخصص وعددها :- ثالثاً :- ساعة معتمدة وهي 21متطلبات الكلية االجبارية وعددها  :- ثانيا ساعات 9متطلب التخصص االختياري وعددها - ب

يختارها الطالب من المواد التالية   ساعة معتمدة 72المتطلبات االجبارية والمساندة وعددها - أ

جامعة اربد االهلية 

2022/2021العام / كلية العلوم االدارية والمالية  للطلبة المقبولين اعتباراً من الفصل االول / الخطة الدراسية المعتمدة لمنح درجة البكالوريوس لتخصص نظم المعلومات االدارية

الصنف  اسم المادةرقم المادةرقم المادة


