
الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

25293التحرير الكتابي101عرب25293التحرير الكتابي101عرب

(2)اللغة اإلنجليزية102إنج(2)اللغة اإلنجليزية102إنج

20719مبادئ الرياضياتت100ريض20689مبادئ الرياضياتت100ريض

20721مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ20695مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ

20722(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم20701(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم

20720مقدمة في دراسة المعلومات والمعرفةت100مكم20690مقدمة في دراسة المعلومات والمعرفةت100مكم

20723مصادر المعلومات والمعرفةت120مكم20710مصادر المعلومات والمعرفةت120مكم

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

25293التحرير الكتابي101عرب25293التحرير الكتابي101عرب

(2)اللغة اإلنجليزية102إنج(2)اللغة اإلنجليزية102إنج

20719مبادئ الرياضياتت100ريض20689مبادئ الرياضياتت100ريض

25394مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ25387مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ

20722(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم20701(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم

20720مقدمة في دراسة المعلومات والمعرفةت100مكم25381مقدمة في دراسة المعلومات والمعرفةت100مكم

20723مصادر المعلومات والمعرفةت120مكم25353مصادر المعلومات والمعرفةت120مكم

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

25295التدريبات اللغوية202عرب21769(2)الثقافة اإلسالمية202سلم

20758(2)تنظيم المعلومات ت211مكم20727أسس كتابةالبحث العلميت202مكم

20762المخطوطات وصيانتهات221مكم20733(1)ننظيم المعلوماتت210مكم

20760الوثائق والمحفوظات وصياتهات260مكم20751مؤسسات المعلومات والمعرفةت252مكم

20763إدارة المعرفةت240مكم22464التاريخ الوطنيت201ترخ

مقرر حر20518الثقافة البيئيةت201جغر

22694المعلومات والمجتمعت201مكم

22719الشبكات الالجتماعية وثقافتهات251مكم

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

25295التدريبات اللغوية202عرب25295التدريبات اللغوية202عرب

22813(2)تنظيم المعلومات ت211مكم20767(2)تنظيم المعلومات ت211مكم

22812المخطوطات وصيانتهات221مكم20766المخطوطات وصيانتهات221مكم

22816الوثائق والمحفوظات وصياتهات260مكم20764الوثائق والمحفوظات وصياتهات260مكم

22819إدارة المعرفةت240مكم20765إدارة المعرفةت240مكم

مقرر حرمقرر حر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

L31L41

L42L43

L51L61
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L21L22

L23    عدا مصادر ومقدمة وتالوة1دمج مع     L24  عدا التالوة2دمج مع  



22397أمن المعلومات ت384مكم22415(3)الثقافة اإلسالمية303سلم

22398األرشفة اإللكترونيةت361مكم22391النشر والملكية الفكريةت312مكم

22399شبكات المعلومات واستخدامهات381مكم22392مراكز المعلومات اإلعالميةت362مكم

22400نظم استرجاع المعلومات ت370مكم22393برمجة مواقع الويبت380مكم

22412اخالقيات المعلومات وتشريعاتهات356مكم22396خدمات المعلومات والمعرفةت330مكم

22410اقتصاديات المعلومات والمعرفةت355مكم22727مباني مؤسسات المعلومات وتجهيزاتهات353مكم

22724مراكز مصادر التعلمت354مكم

مقرر حر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

25614أمن المعلومات ت384مكم22409أمن المعلومات ت384مكم

25587األرشفة اإللكترونيةت361مكم22429األرشفة اإللكترونيةت361مكم

25628شبكات المعلومات واستخدامهات381مكم22433شبكات المعلومات واستخدامهات381مكم

25594نظم استرجاع المعلومات ت370مكم22434نظم استرجاع المعلومات ت370مكم

25069اخالقيات المعلومات وتشريعاتهات356مكم22438اخالقيات المعلومات وتشريعاتهات356مكم

25606اقتصاديات المعلومات والمعرفةت355مكم22436اقتصاديات المعلومات والمعرفةت355مكم

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

22963الحكومة اإلكترونية وخدماتهات456مكم22417(4)الثقافة اإلسالمية404سلم

22958التدريب الميدانيت490مكم22946تسويق المعلومات والمعرفةت432مكم

22717سيكولوجية القراءةت434مكم22932نظم ادارة المحتوى الرقميت471مكم

22703الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرةت485مكم22924تحليل وتصميم نظم المعلوماتت472مكم

22939قياسات المعلزمات والمعرفةت433مكم

22734إدارة األزمات والمخاطرت441مكم

22698تطبيقات الحوسبة السحابيةت482مكم

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

22963الحكومة اإلكترونية وخدماتهات456مكم25707الحكومة اإلكترونية وخدماتهات456مكم

22534التدريب الميدانيت490مكم25701التدريب الميدانيت490مكم

22717سيكولوجية القراءةت434مكم

22703الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرةت485مكم

الرقم المرجعياسم المقررالمقرر

27951اخالقيات المعلومات وتشريعاتهات356مكم

مقرر اختياري

مقرر ليس له اختبار

L62L63

L7137 خطة  L81

  لطالبة خريجةL61  37 خطة

L81  36 خطةL82  37 خطة
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