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: 
 بناء قدرات علمية متميزة في علوم وتطبيقات نظم المعلومات اإلدارية 

 
: 

 .اإلسهام في إعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة في مجال نظم المعلومات اإلدارية
 

:
 : اآلتية األهداف تحقيق إلى اإلدارية المعلومات نظم قسم يهدف

شغيل نظم على تطبيق المفاهيم اإلدارية السليمة ومبادئ تطوير وتإعداد كوادر مؤهلة وقادرة  .1

 المعلومات.

ملية عتنمية مهارات التفكير والمهارات الشخصية ومفاهيم السلوك التنظيمي واألخالقي في  .2

 تطوير النظم المعلوماتية.

 رفع سوية الطلبة في تطبيق المفاهيم التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات. .3

 ة الطلبة في إدراك المفاهيم األمنية لحماية البيانات.رفع سوي .4

آلثار المترتبة تشجيع القدرات البحثية والعقلية التي تتجه نحو تعزيز نظم المعلومات المتعلقة با .5

 على منظمات اإلعمال.

عمال رفع قدرات الخريج على تطبيق أنظمة تحليل النظم والتصميم ونظم المؤسسة وذكاء األ .6

 المتعلقة بإدارة المشاريع والمخاطر.والمفاهيم 

 
 

صّممت خّطة تخصص نظم المعلومات اإلدارية واألساليب التدريسية المستخدمة بحيث يكتسب 
 الطالب الخّريج من خاللها االتجاهات والمهارات التالية :

 :(Knowledge Skills) المهارات المعرفية

 فة، وتحديد مصادرها.القدرة على اكتساب المعر  .1
 المعرفة بأمنية نظم المعلومات. .2
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حاسبة، المعرفة بالتطبيقات الشائعة لنظم إدارة المعلومات، مثل: نظم دعم القرار، ونظم الم .3
 والنظم

 المالية، ونظم اإلنتاج.
معرفة نظم المعلومات الحاسوبية الشائعة، مثل: نظم استرجاع المعلومات، وتطبيقات  .4

 اإلنترنت،
 ة.ارة اإللكترونية، والحكومة اإللكترونية، والذكاء االصطناعي، واألنظمة الخبير والتج

 (:Conceptual Skillsالمهارات اإلدراكية )

 بالموضوع.ا القدرة على فرز المعلومات، وتحديد ما يلزم منها في ضوء صحتها وصلته .1
 القدرة على استيعاب مفاهيم لغات البرمجة وتراكيب البيانات. .2
 ية استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع.فهم كيف .3
 القدرة على توظيف المعلومات لحل المشكلة المستهدفة، أو اتخاذ القرار الالزم. .4

 (:Interpersonal Skillsالمهارات التفاعلية )

 القدرة على الحصول على المعلومات الالزمة، والتعامل مع األفراد الذين يمتلكونها. .1
 المعلومات، وصيانتها، وتحديثها، والمحافظة عليها واسترجاعها.القدرة على تخزين  .2
 امتالك مهارات االتصال المهنية الفعالة. .3
 القدرة على استخدام األدوات الحديثة في نظم المعلومات الحاسوبية. .4
ية، القدرة على تطوير برمجيات حاسوبية مالئمة تسهم في تخفيف األعمال الكتابية التقليد .5

 الجهد والتكلفة في إنجاز المهام.وتوفر الوقت و 
 القدرة على بناء مواقع تجارة إلكترونية. .6
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 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي: (132) من التسويق تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 

 %20 27 متطلبات الجامعة أوالا 

 %18 24 متطلبات الكلية ثانياا 

 %52 69 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثاا 

 %10 12 مواد مساندة رابعاا 

132 100%  
 

 

 

1 0  1 1  1 0  5  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  لالتسلســــ

         

 

 12 لغات البرمجة وتطبيقاتها في مجال االعمال 0

 15 إدارة وتحليل البيانات وتصميم االنظمة 1

 9 نظم االعمال االلكترونية والوسائط المتعددة 2

 12 معلومات االعمال وتطبيقاتهانظم  3

 15 العلوم اإلدارية والمالية  4
 
 
 

27
 

 ساعة معتمدة( 18: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

  
 3 العلوم العسكرية 55011101
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 3 (1اللغة العربية ) 55011102

 3 (1اللغة االنكليزية ) 55011103

 3 مهارات حياتيه 55011204

 3 والمهارات المعرفية األساسيات 55011205

 3 واإلبداعالريادة  55011306

 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

 0 اللغة العربية استدراكي 55011108

 0 اللغة االنجليزية استدراكي 55011109

 0 الحاسوب استدراكيمهارات  55011110

18
 
 
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (ساعات معتمدة 9) :االختياريةمتطلبات الجامعة  ب.
 

   
 - 3 (2اللغة العربية ) 55021101
 - 3 (2اللغة االنجليزية ) 55021102
 - 3 مبادئ علم النفس 55021203
 - 3 اإلنسانحقوق  55021204
 - 3 الفن إلىمدخل  55021305
 - 3 الثقافة اإلسالمية 55031101
 - 3 الحضارة العربية اإلسالمية 55031102
 - 3 وفلسطين األردنتأريخ  55031203
 - 3 اإلدارة في حياتنا 55031204

 - 3 التجارة اإللكترونية إلىمدخل  55031305

 - 3 الثقافة القانونية 55031306

 - 3 صحة الفرد والمجتمع  55041101

55041102 
تكنولوجيا المعلومات وحل 

 المشكالت 
3 

- 

 - 3 البيئة والمجتمع 55041203

 - 3 الغذاء والصحة 55041204
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 - 3 االقتصاد والزراعة 55041205

 - 3 السالمة المهنية 55041306

  3 واالنترنتاالتصاالت  55041307
 

24
 

 ساعة معتمدة( 24) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

 ------ --- 3 3 اساسيات االدارة 21011101
 ------ --- 3 3 (1) مبادئ المحاسبة 22011101
 ------ --- 3 3 االقتصاد الجزئيمبادئ  23051101
 ------ --- 3 3 مبادئ التسويق 24011101
 ------ --- 3 3 مبادئ اإلدارة المالية 23011101
 ------ --- 3 3 (1مبادئ التأمين) 23041101
 ------ --- 3 3 نظم المعلومات اإلدارية اساسيات 25011101
 ------ --- 3 3 مبادئ اإلحصاء 25051102

24240
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من )..........( الكلية االختيارية: يختار الطالب متطلبات  ب.
 

     ال يوجد 
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72
 

 ساعة معتمدة( 60) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

 -------- --- C ++ 3 3) ) البرمجة في مقدمة 42011107
22501120  25011101 --- 3 3 متقدمة اإلدارية المعلومات نظم 

125022  42011107 --- 3 3 المعلومات نظم وتصميم تحليل 02
 25023104 --- 3 3 القرارات دعم نظم 25044101
 25022102 --- 3 3 البرمجيات هندسة في مقدمة 25012208
 25022102 --- 3 3 البيانات قواعد 42042201

30121250  42011107 --- 3 3 االدارة في البرمجة تطبيقات 
 واالتصاالت الشبكات نظم 25032201

 لألعمال
3 3 --- 25011202 

 42042201 --- 3 3 البيانات قواعد في تطبيقات 25023104
 -------- --- 3 3 المتعددة الوسائط 42053104

125042  25011101 --- 3 3 ر التكنولوجييادارة التغي 05
 42042201 --- 3 3 نظم المعلومات الصحية 25023101
 25032201 --- 3 3 االعمال االلكترونية 25033102
 25011202 --- 3 3 نظم ادارة المعرفة 25043102
 25032201 --- 3 3 امن نظم المعلومات 25033203

242504  25044101 --- 3 3 النظم الخبيرة 03
 25022102 --- 3 3 ذكاء االعمال 25024103
موضوعات خاصة في نظم  25034104

 المعلومات
3 3 --- 25022102 

25014205 

مشروع في نظم المعلومات 
 االدارية

  90اكثر من  --- 3 3
 م س.

 25023104 --- 3 3 ادارة مشروعات نظم المعلومات 25044204
60600
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 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 12)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

142250  -------- --- 3 3 مهارات االتصال والكتابة 06
 -------- --- 3 3 تطبيقات الحاسوب في اإلدارة 25012106
 -------- --- 3 3 ةنمذجو الالمحاكاة اساليب  42023107
 25011202 --- 3 3 نظم المعلومات االستراتيجية 25013104

 42011107 --- 3 3 تصميم مواقع الكترونية 42043214

انظمة ادارة سلسلة التزويد في  25033205
 المعلومات

3 3 --- 55031305 

 25011202 --- 3 3 نظم المعلومات الجغرافية 25034106

 25033102 --- 3 3 ادارة عالقات الزبائن اإللكترونية 25054103

قضايا معاصرة في نظم  25044207
 المعلومات اإلدارية

3 3 --- 25034104 

 25014205 --- 3 3 تدريب ميداني 25014207

 

12
 

 ----------- --- 3 3 رياضيات األعمال 21022101

 ----------- --- 3 3 التشريعات التجارية 21051201

 21011101 --- 3 3 إدارة الجودة الشاملة 21022205

 ----------- --- 3 3 الحاسوب اخالقيات 25052101

12 12 0 
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 ------------ ------------ 3  أساسيات اإلدارة 21011101

 ------------ ------------ 3 (1) مبادئ المحاسبة 22011101

 ------------ ------------ 3 مبادئ اإلدارة المالية  23011101

 ------------ ------------ 3 مبادئ التسويق  24011101

 ------------ ------------ 3 نظم المعلومات اإلدارية  اساسيات 25011101

 ------------ ------------ 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

  15 المجموع
 

 ------------ ------------ 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101

 ------------ ------------ 3 (1مبادئ التامين ) 23041101

 --------- --------- 3 اإلحصاءمبادئ  25051102

 ---------- ---------- 3 العلوم العسكرية 55011101

 ---------- ---------- 3 (1اللغة العربية) 55011102

   15 المجموع
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 -------- -- C ++  3) مقدمة في البرمجة ) 42011107

22501120  ---------- 25011101 3 نظم المعلومات اإلدارية متقدمة 

125022  -------- 42011107 3 تحليل وتصميم نظم المعلومات 02

 ---------- 55011109 3 (1اللغة االنكليزية ) 55011103

 --------- --------- 3 جامعة اختياري مادة ---------

  15 المجموع
 

 -------- 25023104 3 نظم دعم القرارات 25044101

البرمجيات هندسة في مقدمة 25012208  3 25022102 ---------- 

125022 3 قواعد البيانات 42042201 02 ---------- 

 -------- -------- 3 رياضيات األعمال 21022101

 ---------- --------- 3 متطلب جامعه اختياري 

   15 المجموع
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30121250  -------- 42011107 3 في االدارةتطبيقات البرمجة  

 ---------- 25011202 3 لألعمال نظم الشبكات واالتصاالت 25032201

 ---------- 42042201 3 تطبيقات في قواعد البيانات 25023104

 -------- 55011204 3 مهارات حياتيه 55011204

 ---------- 55011205 3 االساسيات والمهارات المعرفية 55011205

 ---------- --------- 3 التشريعات التجارية 21051201

  18 المجموع
 

 -------- -------- 3 المتعددة الوسائط 42053104

125042  ---------- 25011101 3 ر التكنولوجييادارة التغي 05

 ---------- 42042201 3 نظم المعلومات الصحية 25023101

 -------- 25032201 3 االعمال االلكترونية 25033102

 ---------- 55011306 3 الريادة واالبداع 55011306

 ---------- --------- 3 مادة اختياري تخصص ---------

   18 المجموع
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 -------- 25011202 3 نظم ادارة المعرفة 25043102

 ---------- 25032201 3 امن نظم المعلومات 25033203

25043203 
 ---------- 25044101 3 النظم الخبيرة 

 -------- 21011101 3 إدارة الجودة الشاملة 21022205

االعمال ذكاء 25024103  3 25022102 ---------- 

 ---------- --------- 3 اختياري جامعه متطلب ---------

  18 المجموع
 

المعلومات نظم في خاصة موضوعات 25034104  3 25022102 -------- 

25014205 
م. س  90 من اكثر 3 مشروع في نظم المعلومات االدارية  ---------- 

المعلومات نظم مشروعات ادارة 25044204  3 25023104 ---------- 

 -------- ----------- 3 الحاسوب اخالقيات 25052101

 ---------- ----------- 3 اختياري تخصص 

 ---------- ----------- 3 اختياري تخصص 

   18 المجموع
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 المادة الرقم
 )25011101) السابق ،المتطلب نظري( 25011202) المتقدمة اإلدارة معلومات نظام 1

 األعمال، بيئة في وتطبيقها اإلدارية المعلومات نظم في متقدمة لمفاهيم الطالب المساق هذا يقدم
 اإلدارية المعلومات نظم أساسيات موضوعات في أخذه تم ما مع والتكامل الفكري الطالب بناء وتحقيق
 العصر ومنصات والتطبيقات المعلومات نظم أنشطة وتنظيم و المهم التخطيط من مجموعة وتشمل
 .للعمل االستراتيجية األهداف الموضوعات لتحقيق الرقمي

 )25022102نظري ،المتطلب السابق ) 25024103ذكاء األعمال  2
وتهدف المساق إلى دراسة ذكاء األعمال كفئة واسعة من التطبيقات والتقنيات لجمع وتخزين وتحليل 
 وتقاسم وتوفير الوصول إلى البيانات لمساعدة المستخدمين في المؤسسة اتخاذ قرارات إدارية أفضل.

قائم اذ القرار السوف يتم التعلم المبادئ وأفضل الممارسات لكيفية استخدام البيانات من أجل دعم اتخ
 على الحقائق. سيتم التركيز على التطبيقات في مجال التسويق، حيث يساعد نظام المعلومات الشخصية
 في، على سبيل المثال، تحليل عوائد الحمالت أو العوائد الترويجية أو تتبع التسويق عبر الشبكات

وفي مجاالت التطبيق مثل إدارة  االجتماعية؛ في المبيعات، حيث يساعد بي أداء لتحليل المبيعات.
دراسة عالقات العمالء والتجارة اإللكترونية. وسيتم اكتساب الخبرة العملية من خالل تطوير مشروع بي )

 الحالة( مع برامج بي الرائدة.
 )-------نظري ،المتطلب السابق ) 25042106مهارات االتصال والكتابة  3

بمفهوم التواصل اإلداري وتطوير بعض المهارات التي يحتاجها يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب 
يوي في حياته الخاصة ومهنته، باإلضافة إلى تعريفه للمفاهيم األساسية لالتصاالت باعتبارها جوهر وح

 في حياة العمل المنظمات. ولتحقيق ذلك، سيتناول المقرر المواضيع التالية: طبيعة وأهمية وأهداف
التجاهات، والعناصر وقنوات االتصال، والعقبات أمام التواصل الفعال، وأساس عملية االتصال، وا

دارة  الكتابة المراسالت الناجحة. باإلضافة إلى االعتراف بمهارات االستماع والعمل الجماعي وا 
 االجتماعات والمقابالت.

 )25011101نظري ،المتطلب السابق ) 25012106تطبيقات الحاسوب في اإلدارة  4
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ب قات مصممة للسماح المرونة لتقديم مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بتطبيق برامج الحواسيمسا
لطبع هذا با.الصغيرة لرجال األعمال واالقتصاد، واتخاذ القرارات اإلدارية في البيئات المتغيرة بسرعة

ت، ت، قاعدة البياناسوف تغطي تطبيقات الكمبيوتر، وبرامج اإلنتاجية )معالجة النصوص، جدول البيانا
 والعرض(

 )----------نظري ،المتطلب السابق ) 25052101أخالقيات الكمبيوتر  5

وء تطور تم تصميم هذه المادة لتعريف الطالب بمفهوم أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في ض

الق ومفهوم ومفهوم األخالمجتمعات وظهور الحاجة إلى تحقيقها لتلبية االحتياجات المجتمعية المتجددة 

غطي بالطبع يالكمبيوتر وأهميته والتعرف على السلوكيات األخالقية المرتبطة باستخدام الكمبيوتر كما 

 مبيوتر.مواضيع المسؤوليات المهنية واألخالقية، أمن المعلومات، والحوسبة الخصوصية، وجرائم الك

 42042201نظري ،المتطلب السابق ) 25044101نظم دعم القرار  6

ألعمال االمستخدمين من رجال األعمال في العديد من المنظمات في حاجة إلى نظم دعم القرار وذكاء 

لى إللوصول السريع والسهل إلى المعلومات، التخاذ قرارات في الوقت المناسب ودقيقة. الرجوع 

لقرار مات التجارية. والغرض من نظام دعم االتقنيات والممارسات لجمع ودمج وتحليل وعرض المعلو

لقرار هو دعم أفضل التخاذ القرارات التجارية. توفر هذه الوحدة أساسا لتدريس موضوع نظم دعم ا

ترتب على من العمليات المعرفية ومنظور صنع القرار. ويؤكد المحتوى على التطبيقات اإلدارية وما ي

دة لك المسائل. هذا بالطبع وضع تركيز قوي على مساعتكنولوجيات دعم القرارات من آثار على ت

دراكية الطالب فهم دقيق "دعم" جانب من نظام دعم مفاجآت. وتشمل تغطية صنع القرار والعمليات اإل

موضوعات مثل نماذج صنع القرار، والتحيز واالستدالل، واستراتيجيات القرار، والمحاكاة، 

 واالكتشاف

 )25033102نظري ،المتطلب السابق ) 25054103اإللكترونية أدارة عالقات العمالء  7

لدى  يهدف هذا المساق إلى التعرف على دور إدارة عالقات العمالء اإللكترونية في تحقيق الرضى

مالء من العمالء في ظل النظام اإللكتروني الذي يتسم بتصميم وتفاعل ديناميكي ينعكس على رضا الع

ة مع اإلنترنت كأهم والتحديات التي تواجه منظمات األعمال، وخاص خالل تسليط الضوء على ما هو

لتحوالت التطورات الهائلة التي شهدتها مؤخرا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبسبب ا

ات من التي تحدث في اتجاه فلسفة التسويق العمالء، والتي أصبحت األصول األكثر ربحا من المنظم

ال إلنترنت اتعتمد على شبكة والتي ع اإلدارة والتكنولوجيا الجديدة لهذه اإلدارة خالل عالقة جيدة م

ثيقة بين وعالقة العمالء إلكترونيا، وتم التوصل إلى هذا األخير نتيجة كبيرة أن هناك عالقة  رظها

مستوى رفع  اإلنترنت وإدارة عالقات العمالء من أجل كسب والبقاء في اتصال دائم مع الجهاز وبالتالي

 الكفاءة واألداء



 
 

 

 

 
16-20 

 

 ------نظري ،المتطلب السابق ) 25011101أساسيات نظام المعلومات اإلدارية  8

مال نظم المعلومات هي واحدة من األدوات الرئيسية المتاحة لمدير األعمال لتحقيق أهداف األع

نواع األساسية االستراتيجية. يوفر هذا المساق مقدمة لنظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، ويحدد األ

طالب تم عرض اللنظم المعلومات التجارية، ومفاهيم تطوير نظم المعلومات، وتطبيق البرمجيات. سي

طوير النظم. ، وإدارة موارد المعلومات وقضايا اإلدارة في تنظم المعلومات اإلداريةعلى أهمية إدارة 

 ظم المعلومات.يتم التركيز على االعتبارات اإلدارية العليا المستوى المرتبطة بتطوير ونشر واستخدام ن

 )25032201نظري ،المتطلب السابق ) 25044214مقدمة في إدارة أمن المعلومات  9
ل فعال. المفاهيم األساسية لألمن الفضائي والمعلومات والممارسات والعمليات الرئيسية إلدارة األمن بشك

على سبيل المثال ال الحصر( الطوبولوجيا والبروتوكوالت )بما في ذلك  -أساسيات الشبكة األساسية 
 .التي تؤثر على الشبكات وحفظ العناوين والخدمات، وقضايا األمن

 التشفير األساسي ولماذا هو أساسي للكمبيوتر وأمن المعلومات.
 25011202نظري المتطلب السابق ) 25013104 نظم المعلومات االستراتيجية  10

نظيمي واإلنتاجية، تقدم المساق للطالب القضايا المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات لزيادة األداء الت

مناسبة والحصول على ميزة استراتيجية وتنافسية. وهو يساعد الطالب على تحديد المشاكل والفرص ال

ه المشاكل لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتبين كيف يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات لمعالجة هذ

ربة أساس تج والفرص. والهدف هنا هو استخالص التوجيهات للمديرين التنفيذيين اليوم والغد على

  اآلخرين.

 25011202نظري ،المتطلب السابق ) 25043102نظم إدارة المعرفة  11

نى تغطية شاملة ألحدث نظرية وممارسة إدارة المعرفة و مع عرض متكامل متعدد التخصصات أن مع

شئة مجموعة متنوعة بشكل مربك من علوم الكمبيوتر ورجال األعمال منظورات إدارة المعرفة النا

ي وقت واحد من الذكاء االصطناعي، ونظم المعلومات، والسلوك التنظيمي. يغطي بشكل صلب ف

ب عن المكونات التقنية "الصلبة" ألدوات الكمبيوتر والتكنولوجيا إلدارة المعرفة، دون أن يغي

سم شكل حايقيم ب باالحتياجات "لينة" اإلدارة والتحديات في االستفادة من المعرفة بفعالية داخل المنظمة.

ن. إعداد الطبيعة، تمثيل الكمبيوتر، والوصول، واستخدام المعرفة مقابل المعلومات في سياق اإلنسا

 الحديثة اليوم. أساسي للعمال اإلداريين والتقنيين والنظم على حد سواء في االقتصاد القائم على المعرفة

 نظري، المتطلب السابق )ال يوجد( 25051102مبادئ اإلحصاء  12

اإلحصاءات هي علم جمع وتنظيم وتفسير البيانات العددية. ومحو األمية اإلحصائية مهارة أساسية 

تمكن الناس من فهم واتخاذ قرارات معقولة استنادا إلى تحليل المعلومات العددية. البيانات والحجج 
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اليومية. يوفر العددية موجودة ليس فقط في جميع مجاالت التحقيق األكاديمي ولكن أيضا في الحياة 

هذا المساق األدوات والتقنيات الالزمة لتصميم الدراسات التي توفر بيانات تمثيلية للتحليل الرياضي 

والتفسير اإلحصائي. وتشمل الموضوعات أنواع اإلحصاءات، وتمثيل البيانات )الجداول والرسوم 

 النحدار واالرتباطالبيانية، والرسوم البيانية(، ومقاييس الموقع واالختالف، وتحليل ا

 42011107نظري، المتطلب السابق ) 25012103برمجة في اإلدارة ال بيقاتطت 13

وء ضيهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب على تطبيقات البرمجيات التي تخدم مجال اإلدارة، في 

لتي تخدم االتطبيق الثورة اإللكترونية وتطبيقاتها في عالم األعمال المعاصر، من خالل تحديد برامج 

لبرمجة الستكمال ااإلدارة، باإلضافة إلى تعلم لغة البرمجة ودراسة وكيفية كتابة التطبيقات باستخدام لغة 

 العمل بسهولة وبسرعة

 25023104نظري، المتطلب السابق ) 25044218 نظم المعلومات إدارة المشاريع 14

ات إلدارة المشاريع. وتصف الدورة اإلجراءوتقدم الدورة للطالب مختلف المفاهيم والمنهجيات 

اكل توزيع والتقنيات الفعلية المستخدمة في تخطيط المشاريع ورصدها ومراقبتها )أي هياكل العمل وهي

 المنتجات وتحليل التكاليف والمنافع ومخططات جانت و بيرت ونظم القياس(.

 (25011101نظري، المتطلب السابق ) 25042105 تكنولوجيالإدارة التغيير  15

 .يهدف هذا المساق إلى تحديد كيفية تنفيذ التغيير التقني وإدارته داخل المنظمات

ي المجتمعات تقدم الدورة إدارة التغيير التكنولوجي )تسم( وتوضح أهمية إدارة تكنولوجيا المعلومات ف

 القائمة على المعرفة اليوم.

 نظري، المتطلب السابق )ال يوجد( 42011199قدمة في البرمجة م 16

نواع تم تصميم هذا المقرر إلدخال الطالب على مفهوم مبادئ البرمجة: المتغيرات وتسمية بهم. أ

 لتطبيقات؛++ ا Cالبيانات؛ بنود التكرار؛ اختيارات؛ قرارات؛ المصفوفات. المهام؛ الطبقات؛ سالسل؛ 

 (25011202نظري، المتطلب السابق ) 25032201 لألعمالظم الشبكات واالتصاالت ن 17
هزة مقدمة لمفاهيم وتطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا الشبكات في بيئة األعمال. وتشمل الموضوعات األج

دارة  ذات الصلة بالشبكة وتكنولوجيا البرمجيات والمعايير والبروتوكوالت والشبكات المحلية والعريضة، وا 
ية ئة. التركيز على القدرة على دمج المكونات التكنولوجية األساسية لتلبالشبكة، واالتجاهات الناش

 متطلبات تطبيق األعمال. سيقوم الطالب بإعداد مجموعة متنوعة من المشاريع التي تنطوي على تحليل
دارة أنظمة الشبكة.  وتصميم وا 
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 (42011107نظري المتطلب السابق ) 250022102تحليل وتصميم أنظمة المعلومات  18

مبادئ تحليل النظم الحديثة والتصميم الموجهة نحو نهج عملي لمساعدة الطالب على تعلم أساليب و

نظورات تطوير النظم. يغطي هذا المساق المفاهيم والمهارات والمنهجيات والتقنيات واألدوات والم

 جاح.األساسية لمحللي النظم لتطوير أنظمة المعلومات بن

 (25022102نظري المتطلب السابق) 42042201قواعد البيانات  19

عد البيانات، يقدم هذا المساق تعريف قاعدة البيانات، نظام قاعدة البيانات. نظرة عامة على إدارة قوا

عدة البيانات، بنية نظام قاعدة البيانات، مقدمة إلى النموذج العالئقي، جبر قاعدة البيانات، تصميم قا

إير إلى  و -ERلخرائط بين سالمة قاعدة البيانات، مقدمة ل لغة االستعالم المنظمة )سكل(، ورسم ا

 عالئقية، سيقوم الطالب بتطبيق معارفهم المكتسبة في مشروع بالطبع العملي.

 (25022102نظري، المتطلب السابق ) 25012208مقدمة في هندسة البرمجيات  20

 ة للحوسبةهندسة البرمجيات هي فرع من علوم الكمبيوتر الذي يخلق حلول عملية وفعالة من حيث التكلف

ات في ومعالجة المعلومات المشاكل، ويفضل من خالل تطبيق المعرفة العلمية، وتطوير نظم البرمجي

ام، وإيجاد خدمة البشرية. يغطي هذا المساق أساسيات هندسة البرمجيات، بما في ذلك فهم متطلبات النظ

لفريق، اير برامج الحلول الهندسية المناسبة، وأساليب فعالة للتصميم، والترميز، واالختبار، وتطو

تويجا توتطبيق األدوات الهندسية. وبطبيعة الحال سوف تجمع بين التركيز التقني القوي مع مشروع 

ل توفير الفرصة لممارسة المعرفة الهندسية والمهارات والممارسات في وضع واقعي وضع مع عمي

 حقيقي.

 (25032101 (نظري ،المتطلب السابق 25033102   اإللكترونية األعمال 21

ذات الصلة  يقدم مفاهيم ومهارات لالستخدام االستراتيجي للتجارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات

دراسة  من ثالثة منظورات: األعمال للمستهلكين، واألعمال التجارية إلى األعمال، وبين المنظمة.

تجارية بما في رها على العمليات الالتجارة اإللكترونية في تغيير هيكل الصناعات بأكملها، وكيفية تأثي

 ات األساسية: ذلك المعامالت اإللكترونية وسالسل التوريد واتخاذ القرارات واألداء التنظيمي. المتطلب

 (25044101نظري، المتطلب السابق ) 25044203 يرةالخب منظال 22

علوم الكمبيوتر. في هذه هذا بالطبع هو مقدمة ألنظمة الخبراء، والتي هي جزء ال يتجزأ من منهج 

المساق، ونحن نتعلم كيف النظرية والتطبيقات يكمل كل منهما اآلخر. يتم عرض كل من النظرية 

والتطبيق. يتم تزويد الطالب مع اللغة كليبس التي يمكن استخدامها لتطوير أنظمة خاصة بهم. من 

ية إلى مواقف العالم الحقيقي، سوف خالل دمج النظرية مع وسيلة تعمل بكامل طاقتها لتطبيق تلك النظر
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يكتسب الطالب التقدير للدور الذي تلعبه أنظمة الخبراء في عالم اليوم. يوفر كل فصل مجموعة غنية 

 من التمارين، بما في ذلك مجموعة من تمارين البرمجة.

 (42042201نظري، المتطلب السابق ) 25023101نظم المعلومات الصحية  23

ة من لمحة عامة عن مختلف نظم المعلومات الصحية، مع التركيز على دراسات حاليقدم هذا المساق 

النظم المستخدمة في مجاالت مثل رعاية المرضى، ودعم القرار السريري، والمرض والمراقبة 

اإلبالغ، الديموغرافية والتصوير والمحاكاة، والسالمة والتقييم البيئي. وتغطي أساسيات اقتراح، و

األمن والسرية وسات التقييم. كما تعالج المسائل القانونية واألخالقية المتعلقة بالتدريب والتحكيم درا

 واستخدام الموافقة المستنيرة.

 (42042201نظري، المتطلب السابق ) 25023104البيانات  قواعدفي  اتتطبيق 24
القدرة نظام قاعدة البيانات و عند االنتهاء من هذه الدورة، سوف يكون المشاركون اكتسبوا معرفة مفاهيم 

 على:
 فهم متطلبات المستخدم / وجهات النظر• 
 تحليل احتياجات معالجة البيانات الحالية والمستقبلية• 
 تطوير نموذج بيانات المؤسسة الذي يعكس قواعد العمل األساسية للمنظمة• 
اعد والعالقات، والصفات، وقو  تطوير وصقل نموذج البيانات المفاهيمية، بما في ذلك جميع الكيانات،• 

 العمل
 دمج ودمج وجهات النظر قاعدة البيانات في النموذج المفاهيمي• 
 تطبيق تقنيات التطبيع• 
 تحديد متطلبات سالمة البيانات وأمنها• 
اشتقاق تصميم مادي من التصميم المنطقي مع األخذ بعين االعتبار متطلبات التطبيق، واألجهزة، • 

 التشغيل، وشبكات اتصاالت البياناتونظام 
 (25022102نظري، المتطلب السابق ) 25034104المعلومات  ممواضيع خاصة في نظ 25

ات يتطور مجال نظم المعلومات اإلدارية بسرعة ويغطي العديد من المجاالت الموضوعية. التطور

 ات اإلدارية.وتنفيذ نظم المعلوماألخيرة في مجاالت مثل التشغيل اآللي للمكاتب، واتصاالت البيانات، 

 (25011202)نظري، المتطلب السابق  25034106نظام المعلومات الجغرافية  26

نظرة عامة على مفاهيم ومكونات نظام المعلومات الجغرافية( تم التركيز على كل من النظريات 

الموضوعات المكانية )الموقع( النظرية والتطبيقية لنظام المعلومات الجغرافية في هذه المادة، وتشمل 
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والصفات )وصف الخصائص(، والخرائط األساسية، والتالعب في البيانات المكانية وتحليلها 

والمصممة لغير التخصصات / العلوم البيئية التخصصات الذين يريدون لمحة عامة عن نظم المعلومات 

 الجغرافية.

 55031305)نظري، المتطلب السابق  25033205المعلومات م نظسلسلة التوريد في  دارةأ 27

ي جزء )دراسة العالقة بين نظم المعلومات والمنظمات وإظهار كيف أن الحواسيب ونظم المعلومات ه

لتوريد اال يتجزأ من المنظمات الحديثة، وسوف تناقش نظم مثل تخطيط موارد المؤسسة وإدارة سلسلة 

 وإدارة عالقات العمالء.

 (25034104نظري، المتطلب السابق ) 25044207نظم المعلومات  قضايا المعاصرة في 28

و الناشئة، أفي هذه المساق سوف يتعلم الطالب على التعرف والبحوث وتقييم التكنولوجيات الجديدة و / 

م الطالب فضال عن االعتراف وتقييم االتجاهات في تطوير التكنولوجيا وآثارها المحتملة. وسوف يتعل

لجديدة. وسوف اطة طريق التكنولوجيا وإدخالها إلى تقنيات للتنبؤ وتقييم التكنولوجيات كيفية تطوير خار

ئة وتكون يكتسب الطالب أيضا فهم المفاهيم النظرية والمبادئ التوجيهية إلدارة التكنولوجيا الناش

ما ك عرضة للقضايا والتحديات الرئيسية المرتبطة بإدارة ودمج هذه التكنولوجيات في المنظمات.

ظمات سيتعرض الطالب للقضايا والتحديات الرئيسية المرتبطة بإدارة ودمج هذه التقنيات في المن

 والمجتمع.

 


