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ASPIRE TO ACHIEVE

INFORMATION SYSTEMS

Principles and applications
of Information Systems
Much of the success of modern-day business
depends on information and how it’s used.
Time, availability, consistency, accuracy,
and completeness of information have
become critical success factors for
many different enterprises.
As a graduate of our Bachelor of Science (B.Sc.) in Information
Systems (IS), you’ll be able to use both the technology and
the managerial aspects of information systems to contribute
to the future success of the organisations you’ll work for.

What does the programme cover?
The programme has two concentrations:
Information Security (ISEC)
• investigating the vulnerability
of hardware and software
• understanding the financial and
managerial implications of protecting
information in organisations

Enterprise Systems and
Data Management (ESDM)
• organising information to
be accessible efficiently
• managing issues related to
data in enterprise systems

You can also choose to complete your degree without a concentration.

What skills does the programme give you?
By the time you graduate, you’ll be able to:
• Apply knowledge of computing
and mathematics appropriate
to the discipline

• Analyse the local and global impact
of computing on individuals,
organisations and society

• Analyse a problem, and identify and
define the computing requirements
appropriate to its solution

• Recognise the need for and be able
to engage in continuing professional
development

• Design, implement, and evaluate
a computer-based system, process,
component, or program to meet
desired needs

• Use current techniques, skills,
and tools necessary for computing
practice

• Work effectively within teams
to accomplish a common goal
• Understand professional, ethical,
legal, security and social issues
and responsibilities
• Communicate effectively with
a range of audiences

• Understand the processes that
support the delivery and management
of information systems within
a specific application environment
Demonstrate a solid foundation
in the liberal arts

What do you need to apply?
•	A High School Certificate or its
equivalent from inside or outside
the Kingdom, with a minimum
score of 80%
•	A minimum score of 520 on yo ur
TOEFL test, 5 on TWE, 6 on IELTS,
or their equivalent

•	A minimum score of 65% on your
Ministry of Education exam (QiyasQudurat) or its equivalent (SAT)
•	To successfully pass your DTMS
(4 parts)
•	To successfully pass your interview
with the admission committee

You’ll also need to give us
these supporting documents:
Personal statement
A short written statement telling us why you’d
like to study on our B.Sc. in Information Systems
Programme, and describing your distinctive
experiences, characteristics, and background.
Our Admission Committee will use your
statement to measure your creativity, intelligence,
self-awareness, determination and vision, so it
should give a sense of your long-term goals and
artistic ambitions.

Career opportunities
As a graduate of our Information Systems
programme, you can look forward to taking
up roles including:
• System Specialist/Analyst/Operator
• Information Systems Designer
• IS/IT Project Manager
• IS/IT Manager/Officer
• Database Analyst/Administrator/Developer
•	Data Warehouse Analyst/Administrator/Developer
• Information/Database Security Specialist

Letter of recommendation

• Information System Auditor

An official letter from a referee (your high school
teacher) that confirms you’ll be able to successfully
complete university work. The letter should be an
original, on letterhead, and stamped and sealed
by your teacher.

• Web Application Developer

What will you need to graduate?

• Enterprise Architect

• A Grade Point Average of 2.0 or higher

You’ll also be able to continue with post-graduate
studies in IS and related fields.

• A successful Senior Capstone Project
•	130 credits gained within 8–12 semesters
(excluding summer courses)
These credits should break down as:
•	42 credit hours of General Education
Programme requirements
• 9 credits of Basic Science and Mathematics
•	40 credit hours of compulsory Information
Systems courses
•	21 credit hours of concentration electives
• 9 credit hours of technical electives
• 9 credit hours of business electives

• User Interface Designer
• Business Planner/Designer
• Social Media Specialist/Strategist
• System Testing and Integration Specialist

Sample Study Plan
Semester 1

Semester 2

Course No.

Course Name

GCS 150

Digital Skills

3

GMTH 142

Calculus I for Computing

3

CS 105

Fundamentals of Computing

3

GENG 161

Project Based Language
Learning and Critical Thinking

GISL 171

Social and Moral
Values in Islam

2

Linguistic Communication
(Arabic Language)

3

Total

Credits

2

16

Semester 3

Course No.

Course Name

MATH129

Calculus II

3

IS 101

Introduction to Information
Systems

3

IS 102

Ethics in Computing

2

GSTA 140

Elementary Statistic

3

GPHY 112

Foundation in Physics

3

Islamic Thought and Ethics
Requirement 1

2

Total

Credits

16

Semester 4
Course No.

Course Name

IS 221

System Analysis and Design

3

IS 231

Introduction to Information
Security

3

Core Concentration Req. 1

3

Discrete Mathematics

3

Credits

Course No.

Course Name

MGT 220

Introduction to Management

3

CS 120

Object Oriented Programming

3

IS 202

IT Infrastructure

3

IS 240

Database Systems

3

Linguistic Communication
(English)

2

Linguistic Communication
(Foreign Languages)

2

Physical and Environmental
Wellbeing

2

Islamic Thought and
Ethics Requirement 2

2

Total

Credits

16

Semester 5
Course No.

Credits

Linguistic Communication
(Foreign Languages)

2

Core Concentration Req. 2

3

Project Management

3

MGT 326

Organization Behavior

3

Cultural Literacy

3

Interdisciplinary
Seminar & Research

3

Total

Total

16

Semester 6
Course Name

IS 351

GSEM 200

MATH 203

17

Course No.

STAT 202

IS 380

Course Name

2

Statistics for Computing

3

Core Concentration Req. 3

3

Research & Professional
Writing

3

Business Technical Elective 1

3

IS/CS Technical Elective 1
Total

Credits

Civic Engagement
Requirement

3
17

Summer
Course No.

Course Name

IS392

Summer Training

Credits
2

Semester 7
Course No.
IS 491

Course Name

Credits

Core Concentration Req. 4

3

Senior Project 1

3

Concentration Recommended
Course 1

3

Concentration Recommended
Course 2

3

Business Technical Elective 2
Total

3
15

Semester 8
Course No.

Course Name

IS 492

Senior Project 2

3

Concentration Recommended
Course 3

3

IS/CS Technical Elective 2

3

Business Technical Elective 3

3

CS 494
Total

IS/CS Technical Elective 3

Credits

3
15

Total credit hours required for IS Program: 129

Want to Learn More?
For more information on this programme,
please contact our Admissions Department
using the details below

Other Directions
Effat University offers courses across
thirteen departments:

Finance
Marketing
Human Resources Management
Operations and Information Management
Entrepreneurship
Masters in Islamic Financial Management

Architecture
Visual and Digital Production
Design
Masters in Urban Design

Contact us now at
admissions@effatuniversity.edu.sa
College of Engineering
Effat University
PO Box 34689
Jeddah 21478
Saudi Arabia
Telephone: +966 92 000 3331
Fax: +966 12 637 7447
Email: admissions@effatuniversity.edu.sa
www.effatuniversity.edu.sa

Electrical and Computer Engineering
Information Systems
Computer Science

English and Translation
Psychology
Masters in Translation Studies

للمزيد من المعلومات
يرجى التواصل مع إدارة القبول و التسجيل عبر الوسائل التالية:
جامعة عفت
ص.ب
جدة 21478
المملكة العربية السعودية
هاتف+966920003331 :
فاكس+966126377447 :
إيميلadmissions@effatuniversity.edu.sa :

تخصصات اخرى

www.effatuniversity.edu.sa

المالية
التسويق
إدارة الموارد البشرية
إدارة العمليات و المعلومات
ريادة األعمال
ماجستير اإلدارة المالية األسالمية

34689

تقدم جامعة عفت ثالثة عشر تخصصا ً مختلفاً:

العمارة
اإلنتاج المرئي و الرقمي
التصميم
ماجستير التصميم الحضري

الهندسة الكهربائية و هندسة الحاسبات
نظم المعلومات
علوم الحاسب اآللي

اللغة اإلنجليزية و الترجمة
علم النفس
ماجستير دراسات الترجمة

الفصل الصيفي
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
IS 392
التدريب الصيفي

الساعات
2

الفصل الدراسي السابع
الساعات
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
IS 491
3
مشروع التخرج 1
3
مادة إجبارية في التخصص 4
مادة اختيارية في كلية األعمال 3 2
3
مادة مقترحة في التخصص 1
3
مادة مقترحة في التخصص 2
15
المجموع
الفصل الدراسي الثامن
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
IS 492
مشروع التخرج 2
مادة مقترحة في التخصص 3
مادة اختيارية في كلية األعمال 3
مادة إختيارية في علوم الحايب أو
نظم المعلومات 2
مادة إختيارية في علوم الحايب أو
نظم المعلومات 3

المجموع

عدد الساعات المعتمدة لبرنامج نظم
المعلومات 129 :ساعة

الساعات
3
3
3
3
3
15

ال ُخطَّة الدراسيَّة
الفصل الدراسي األول
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
GCS 150
المهارات الرقمية
التفاضل و التكامل لعلوم
GMTH 142
الحاسوب
CS 105
أساسيّات الحوسبة
تعلم اللغة بالمشاريع و التفكير
GENG 161
النقدي
القيم االجتماعية واألخالقية
GISL 171
في اإلسالم
التواصل اللغوي (اللغة العربية)

المجموع

الفصل الدراسي الثاني
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
 MATH 129حساب التفاضل
IS 101
مقدمة لنظم المعلومات
IS 102
أخالقيّات الحوسبة
 GSTA 140اساسيات علم االحصاء
 GPHY 112مبادئ الفيزياء
الفكر اإلسالمي و األخالق 1

المجموع

الفصل الدراسي الثالث
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
MGT 220
مق ّدمة لإلدارة
CS 120
البرمجة الشيئيّة
البِنية التحتيّة لتكنولوجيا
IS 202
المعلومات
IS 240
نظم قواعد البيانات
التواصل اللغوي ( لغة أجنبية)
الصحة البدنية و البيئية

المجموع

الساعات
3
3
3
2
2
3
١٦

الساعات
3
3
2
3
3
2
16

الساعات
3
3
3
3
2
2
16

الفصل الدراسي الرابع
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
IS 221
تحليل وتصميم النظم
IS 231
مقدمة في أمن المعلومات
ّ
MATH
203
الرياضيّات المتقطعة
مادة إجبارية في التخصص 1
الفكر اإلسالمي و األخالق 2
التواصل اللغوي (لغة اجنبية )1

المجموع

الفصل الدراسي الخامس
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
IS 351
إدارة المشاريع
MGT 326
السلوك التنظيم ّي
 GSEM 200اليحث العلمي المتعدد التخصصات
مادة إجبارية في التخصص 2
محو األمية الثقافية
التواصل اللغوي (لغة اجنبية )2

المجموع

الفصل الدراسي السادس
رقم المق ّرر اسم المق ّرر
 STAT 202اإلحصاء للحوسبة
IS 380
البحث والكتابة المهنيّة
مادة إجبارية في التخصص 3
مادة إختيارية في علوم الحاسب
أو نظم المعلومات 1
مادة اختيارية في كلية األعمال 1
المشاركة المدنية

المجموع

الساعات
3
3
3
3
2
2
16

الساعات
3
3
3
3
3
2
17

الساعات
3
3
3
3
3
2
١٧

كما يطلب تسليم المستندات
الداعمة التالية:
المقالة الشخصية
رسالة قصيرة مكتوبة من قبل الطالبة تبين لماذا تريد
الطالبة دراسة البكالوريوس في برنامج نظم المعلومات
في جامعة عفت  ،و الذي يجب أن يعكس خلفية الطالبة
و خبراتها و شخصيتها المتميزة .وتعتبر لجنة القبول
هذه الرسالة قياسا لقدرات الطالبة في اإلبداع والذكاء و
الوعي الذاتي والعزيمة و الرؤية كذلك يجب أن تبين
الرسالة أهداف الطالبة و طموحاتها المستقبلية.
خطاب توصية
خطاب توصية رسمي من أحد مدرسي المرحلة
الثانوية يؤيد قدرة الطالبة على الدراسة الجامعية
بنجاح .وينبغي أن تكون الرسالة موقعة و مختومة
من إدارة المدرسة.

متطلّبات التخرّج:
تشمل متطلّبات التخرّج النجاح في اجتياز ما ال يقل
عن  130ساعة معتمدة مع مع ّدل تراكم ّي أكبر أو
يساوي  2.0واجتياز مشروع التخرج .تنقسم
 130ساعة كاآلتي:
•	 42ساعة معتمدة من التعليم العام
•	 9ساعات معتمدة من العلوم و الرياضيات
•	 40ساعة معتمدة من متطلّبات نظم المعلومات
(اإلجباريّة)
•	 21ساعة معتمدة من مقرّرات المسار
•	 9ساعات معتمدة من مقرّرات التخصّص االختياريّة
•	 9ساعات معتمدة من مقرّرات كلية األعمال
االختياريّة

الفرص الوظيفيّة:
تتضمن فرص العمل المحتملة لخريجة نظم
المعلومات ما يلي:
•	إخصائيّة أو محلّلة أو مشغلّة نظم
•	مص ّممة نظم معلومات
•	مديرة مشروع نظم معلومات أو تقنية معلومات
•	مديرة أو موظّفة نظم معلومات أوتقنية معلومات
•	محلّلة أو إداريّة أو مطوّرة قاعدة بيانات
•	محلّلة أو إداريّة أو مطوّرة مستودع بيانات
•	إخصائيّة أمن المعلومات أو قاعدة البيانات
•	مدقّقة نظم المعلومات
•	مطوّرة تطبيقات الويب
•	مص ّممة واجهة المستخدم
•	مخطّطة أو مص ّممة أعمال
•	إخصائيّة أو مخطّطة استراتيجيّة لوسائل
اإلعالم االجتماعيّة
•	إخصائيّة اختبار وتكامل النظم
•	مص ّممة بِنية المنشأه
•	الدراسات العليا في مجال نظم المعلومات وكل
المجاالت المتعلّقة به

متطلبات القبول
•	الحصول على شهادة التعليم الثانوي أو
مايعادلها من داخل أو خارج المملكة
بمعدل عام ال يقل عن %80
•	الحصول على نتيجة  520في إمتحان
التوفل 5 ،من  6في إمتحان الكتابة
باللغة اإلنجليزية ،أو  6في إمتحان
أيلتس ،أو مايعادلها

•	الحصول على نتيجة ال تقل عن  %65في
إمتحان قياس (القدرات) أو مايعادلها
•	إجتياز إمتحان الرياضيات
(األجزاء األربعة) بنجاح
• إجتياز المقابلة مع لجنة القبول بنجاح

ماذا يشمل هذا البرنامج؟
إن تخصص نظم المعلومات في جامعة عفّت يحتوي على مسارين:
أنظمة المشاريع وإدارة البيانات:

حماية المعلومات:

يجهّز الطالبات بالمهارات الالزمة لتنظيم
المعلومات لتكون سهلة الوصول بفعّالية .كما
تزوّد الطالبات بالمهارات الالزمة إلدارة
األمور المتعلّقة ببيانات إدارة المشاريع.

يجهز الطالبات بالمهارات الالزمة للتحقّق
من ثغرات الحماية في البرمجيّات واألجهزة
باإلضافة إلى تأثيراتها الماليّة واإلداريّة في
حماية المعلومات بالمؤسسات.

كما أنه بإمكان الطالبات عدم التقيّد بمسار معيّن.

ما المهارات التي تكتسبها الطالبة عند دراسة برنامج نظم
المعلومات؟
عند إتمام متطلبات التخ ّرج في برنامج نظم المعلومات ،تتمكن الطالبة من اآلتي:
•	تطبيق معرفتها في مجال الحاسب اآللي
والرياضيّات بما يتناسب مع التخصص
•	القدرة على تحليل أي مشكلة ،وتحديد و
تعريف المتطلبات الحاسوبيّة لحلها
•	تصميم وتنفيذ وتقييم األنظمة و العمليات
و المكونات و البرامج القائمة على
الحاسب لتلبية مختلف االحتياجات
•	العمل بفعاليّة ضمن فرق عمل طالبيّة
لتحقيق هدف مشترك

•	القدرة على تحليل آثار استخدام الحاسب
اآلل ّي على األفراد و المؤسسات
والمجتمعات محليا ًّ وعالميّا ً
•	إدراك الحاجة إلى االشتراك المستم ّر في
تنمية المهارات المهنيّة والقدرة على
تحقيق ذلك
•	القدرة على استخدام التِ ْقنيات الحاليّة و
المهارات و األدوات الالزمة الستخدامات
الحاسب اآلل ّي

•	فهم األمور المهنية واألخالقية والقانونية
واألمنية واالجتماعية

•	فهم العمليات التي تدعم توصيل نظم
المعلومات ضمن بيئة تطبيق معينة
وإدارتها

•	القدرة على التخاطب والتواصل بفاعلية
مع اآلخرين

•	القدرة على إثبات وجود أساس محكم
في مجال التعليم العام

المبادئ والتطبيقات في نظم
المعلومات
إن برنامج نظم المعلومات متعلّق بالدرجة األولى
باستخدام التِ ْقنية المعلوماتيّة في مختلف مجاالت
اإلدارة واألعمال .حيث ّ
أن نجاح األعمال في
الوقت الحال ّي يعتمد على المعلومات وكيفيّة
استخدامها .فالوقت والثبات والدقة وتوافر
المعلومات الكافية تعد من أهم عوامل النجاح في
معظم المشاريع واألعمال التجاريّة.
يقوم برنامج بكالوريوس نظم المعلومات بإعداد الطالبات في جميع
نواحي تِ ْقنية وإدارة نظم المعلومات ،ومختلف المبادئ في إدارة
األعمال ،ليصبحن قادرات على تطبيق نظم المعلومات وتقنيتها في
العديد من المؤسسات المختلفة كالمصارف (البنوك) والمستشفيات
والمشاريع التجاريّة والدوائر الحكوميّة.

اكتسبْ عالَما ً من المعرفة في
تطبيقات المعلومات
كلية عفت للهندسة
بكالوريوس علوم نظم المعلومات

الرقـــي لإلنجـــاز

نظم المعلومات

