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رؤية القسم:
ريادة األعمال والتميز في المجاالت البحثية واألكاديمية
رسالة القسم:
إعداد الكفاءات المهنية واإلبداعية في مجال نظم المعلومات اإلدارية.
:أهداف القسم
.1.توفير بيئة تعليمية عالية المستوى إلعداد الكوادر البشرية المتخصصة في علم نظم المعلومات اإلداري
.2إجراء البحوث الميدانية المتخصصة في مجاالت نظم المعلومات اإلدارية .
وعالميا .
محليا
ً
.3بناء وتعزيز الشراكات االستراتيجية مع مختلف قطاعات منظمات األعمال ً
 . 4تكملة سوق العمل المحلية والكوادر البشرية المؤهلة الدولية في مختلف العلوم والمعرفة والمهارات في مجال نظم
المعلومات اإلدارية
مخرجات البرنامج التعليمية:
.القدرة على إنجاز البحث العلمي في األمور المتعلقة بأنظمة المعلومات اإلدارية •
.القدرة على القيادة وصنع القرار في منظمات األعمال •

القدرة على تطوير التفكير النقدي واإلبداعي وتوظيف العلوم والمعرفة المكتسبة ؛ بما في ذلك األساليب الكمية في •
.حل المشاكل التي تواجهها منظمات األعمال
 .القدرة على تحديد الفرص والتحديات التي يمكن أن تنشأ في بيئة األعمال التجارية العالمية وكيفية مواجهتها •
القدرة على تحليل الجوانب األخالقية لمسؤولية المجتمع وانعكاسات ق اررات منظمة األعمال.

تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير (مسار الرسالة) في نظم المعلومات اإلدارية من ( )33ساعة معتمدة موزعة على
النحو اآلتي:
أوالً

ثاني ًا

المتطلبات اإلجبارية

15

46%

المتطلبات االختيارية

9

27%
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ثالثا

مشروع الرسالة

27%
%100

9
33

2

التسلس ـ ـل

ُمستوى المادة

المجال المعرفـي

2

رم ــز ِ
القسـ ـ ـ ـ ـ ــم

رم ــز ال ُكلية

نظم المعلومات

االعمال

0

6

4

18

6

9

 :2.1المتطلبات اإلجبارية )15( :ساعة معتمدة وهي كاآلتي:
رقم المادة

الساعات
المعتمدة

اسم المادة

اساسيات البحث العلمي

3

2067411

ادارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات

3

2067311

اتصاالت بيانات األعمال

3

2067422

نظم إدارة المعرفة

3

2067122

مشروع التخرج

3

2067111

نظم المعلومات االدارية

3
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المتطلب السابق
-

2067211

تحليل وتصميم النظم

3

-

2067222

ادارة نظم قواعد البيانات

3

-

 :2.2المتطلبات االختيارية )9( :ساعة معتمدة وهي كاآلتي:
الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

1220673

األعمال اإللكترونية

3

-

13 20674

نظم دعم الق اررات

3

-

22 20674

نظم إدارة المعرفة

3

-

24 20674

ذكاء االعمال

3

-

11 20673

اتصاالت بيانات األعمال

3

-

521 2067

تحليل كمي

3

-

1220673

األعمال اإللكترونية

3

-

رقم المادة

اسم المادة

 :1.3رسالة )9( :ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي:

رقم المساق

اسم المساق

الساعات
المعتمدة
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الساعات
االسبوعية
نظري

عملي

المتطلب
السابق

20177000

حلقة بحث

3

3

-

-

20777001

رسالة

6

6

6

20177000

وصف المساقات األكاديمية
اساسيات البحث العلمي ( 3ساعات معتمده)

يعالج هذا المساق مفهوم البحث العلمي ودوره في دعم الق اررات في منظمات األعمال ،ويعنى بجميع
مراحل عملية البحث العلمي بما فيها تحديد مشكلة البحث وتعريف المتغيرات واختيار تصميم البحث
وصياغة الفرضيات وجمع البيانات واختبار فرضيات الدراسة وتفسير النتائج وكتابة التقرير النهائي
والمراجع .كما يعالج هذا المساق وصف البيانات وذلك بتنظيمها وعرضها ثم حساب مقاييس النزعة
المركزية ومقاييس التشتت لها ودراسة العالقة الخطية بين المتغيرات بما في ذلك معامل االرتباط ومعادلة
االنحدار .كما يشمل المساق التوزيع الطبيعي وتوزيع  tوتوزيع Fوموضوع العينات وتوزيعات المعاينة
ليتمكن الطالب من دراسة التقدير واختبار الفرضيات حول معدل مجتمع والفرق بين معدلي مجتمعين
وتحليل التباين واالنحدار البسيط والمتعدد .يستخدم المساق البرمجية اإلحصائية في العلوم االجتماعية
.SPSS
اإلحصاء في البحث العلمي

الساعات المعتمدة3 :

يهدف المس ـ ــاق إلى بحث في األس ـ ــاليب اإلحص ـ ــائية المتاحة للبحث العلمي واجراءاتها وأدوات

القياس والتحليل اإلحصـ ـ ـ ــائي كاالرتباط واالنحراف واالنحدار إلى جانب التمكن من نظرية االحتماالت،
والتوزيع التكراري والمتوسـ ـ ــطات الحسـ ـ ــابية .وكذلك اختبار الفرضـ ـ ــيات وأسـ ـ ــاليب تحديد حجم العينة من

مجتمع الد ارسـ ـ ـ ــة .كما يهتم المسـ ـ ـ ــاق بيجراء غالبية عمليات عبر برنامج الرزمة اإلحصـ ـ ـ ــائية في العلوم
اإلنسانية.
رقم المساق:

الساعات المعتمدة3 :

التحليل الكمي
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يهدف المس ـ ـ ـ ـ ــاق إلى التعريف بدور التحليل الكمي في عملية اتخاذ الق اررات واكتس ـ ـ ـ ـ ــاب الطلبة
المبادئ واألســاســيات والخطوات الالزمة الســتخدام الطرق الكمية واإلحصــائية في تطوير الحلول والتنبؤ
بنتــائجهــا واختيــار البــديــل األمثــل من بين البــدائــل المتــاحــة وتطبيقــات تلــك الطرق في مجــاالت اإلدارة

واألعمال والتمويل والمحاسبة من خالل تطوير وبناء واختبار وتطبيق النماذج المختلفة.

رقم المساق:

نظم المعلومات اإلدارية

الساعات المعتمدة3 :

هذا المس ـ ـ ــاق يوضـ ـ ـ ـ األس ـ ـ ــس والنظريات والتقنيات الخاص ـ ـ ــة إلدارة تكنولوجيا المعلومات مع
التركيز على التحديات والفرص والمخاطر .ويغطي هذا المســاق طيف واســع من المفردات منها ،مقدمة
إلى نظم المعلومات اإلدارية ،أدارة الشـ ـ ــركة الرقمية ،نظم المعلومات في المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ،نظم المعلومات
والمنظمــات واإلدارة ،األعمــال االلكترونيــة والتجــارة االلكترونيــة ،أدارة المعــدات المــاديــة والبرمجيــة ،أدارة

موارد البيانات ،بيئة تكنولوجيا المعلومات ونظم االتص ــاالت والنظم الالس ــلكية ونظم االتص ــاالت النقالة

والشبكات.

رقم المساق:

تحليل وتصميم النظم

الساعات المعتمدة3 :

هذا المســ ــاق يختص بمنهجيات وأدوات وتقنيات تحليل وتصـ ـ ــميم النظم .ويشـ ـ ــمل هذا المســ ــاق

مفردات عــديــدة منهــا :أنواع النظم ،والحــاجــة إلى تحليــل وتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم النظم وم ارحــل تطوير النظم .أدارة
مشاريع نظم المعلومات .تقنيات التحليل والتصميم كجمع البيانات وأجراء المقابالت واالستبيانات ،وأخذ

العينات والتحقيق واســتخدام مخططات انســيابية .كذلك أنواع نماذج تطوير الفعاليات البرمجية كالنماذج
الريادية وأسلوب تطوير التطبيق السريع تطوير.
رقم المساق:

إدارة نظم قواعد البيانات
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الساعات المعتمدة3 :

هذا المســاق يختص بمفاهيم وتقنيات نظم أدارة قواعد البيانات .ويشــمل المســاق مفردات عديدة

منها :تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم قواعد البيانات ولغة قواعد البيانات وتنفيذ نظم أدارة قواعد البيانات .هيكلية نظم قواعد
البيــانــات ونمــاذج تنظيم البيــانــات مع التركيز على النموذج ألعالئقي وتطبيع صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي البيــانــات .لغــة

االستفسار المهيكلة واألنظمة الموزعة وأمن وادارة وصيانة قواعد البيانات.

رقم المساق:

نظم دعم الق اررات

الساعات المعتمدة3 :

هـذا المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق يختص بنظريـات ومنهجيــات وأدوات تطوير نظم دعم الق اررات واتـاحـة المعرفـة

والمهارات لفهم كيفية بناء وتنفيذ ودعم تلك النظم .يغطي هذا المسـ ـ ـ ــاق مفردات عديدة منها :أنواع نظم
دعم الق اررات اإلداريـة ،م ارحـل تطوير نظم دعم الق اررات ،مكونـات نظم دعم الق اررات ،كقـاعـدة البيـانـات

وقاعدة النماذج وقاعدة المعرفة وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب التفاعل اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني مع نظم دعم الق اررات مع التركيز على
المواض ـ ـ ــيع ذات الص ـ ـ ــلة مثل مس ـ ـ ــتودعات البيانات والحص ـ ـ ــول على البيانات وتنقيب البيانات وتقنيات

الذكاء في نظم دعم الق اررات.وادارة المعرفة.
رقم المساق:

األعمال االلكترونية

الساعات المعتمدة3 :

يهدف مس ـ ـ ــاق األعمال االلكترونية إلى إكس ـ ـ ــاب الطلبة المعرفة بمبادئ وأس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيات األعمال

االلكترونية والتجارة االلكترونية ،والبيئة التحتية الالزمة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات وتطبيقات األعمال االلكترونية

وتعريف لنظم إدارة التطبيقات الخاصة مثل نظم إدارة سالسل التوريد وادارة عالقات الزبائن والمشتريات
والتسويق االلكتروني وادارة التغيير وتحليل وتصميم وتنفيذ وصيانة نظم وتطبيقات األعمال االلكترونية.
رقم المساق:

مشروع التخرج

الساعات المعتمدة3 :

هذا المساق يعنى بتكنولوجيا المعلومات الحديثة ومنهجيات البحث وتأثيراتها الكبيرة على مجال
وطبيعة البحوث في قطاع األعمال .يركز هذا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق على موارد تكنولوجيا المعلومات المتمثلة في

أنظمة الحاسـ ـ ــوب وتقنيات االتصـ ـ ــاالت والبيانات واألشـ ـ ــخاص ،واألسـ ـ ــاليب الممكنة إلدارة تلك الموارد،
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إض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى الفرص واإلخفاقات الناجمة عنها .يؤدي هذا المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاق إلى تقديم الطالب أطروحة تعتمد

أساليب البحث العلمي في هذا المجال.
رقم المساق:

إدارة االتصاالت المتقدمة

الساعات المعتمدة3 :

يستند هذا المساق على االتصاالت السلكية والالسلكية والمفاهيم األساسية إلدارة الشبكة .وتشمل

المواضيع انتشار المعلومات وتناقلها ،عملية التبديل المتقدمة ،البيئات الالسلكية ،الشبكات المحلية،
الشبكات الواسعة ،تطبيقات الشبكة.
رقم المساق:

ذكاء األعمال

الساعات المعتمدة3 :

يقدم هذا المسـ ـ ـ ـ ـ ــاق أحدث تقنيات ذكاء األعمال وتحليالت البيانات الكتشـ ـ ـ ـ ـ ــاف المعرفة من مجموعات
البيانات الضـ ــخمة باسـ ــتخدام نهج عملي .سـ ــيكون لدى الطالب فرصـ ــة لتطبيق مثل هذه التقنيات على

مجموعات البيانات الحقيقية في مختلف المجاالت  ،بما في ذلك التمويل والرعاية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية والتجارة
والرياضة من أجل إنتاج معلومات استخبارية قابلة للتنفيذ من أجل اتخاذ الق اررات اإلدارية المحسنة.

رقم المساق:

إدارة المعرفة

الساعات المعتمدة3 :

لمحة عامة عن مفاهيم إدارة المعرفة واستخدام التكنولوجيا لتوفير المعلومات التجارية الضرورية )

.للمنظمات لتعمل بفعالية في بيئات العمل الديناميكية

( 3ساعات معتمده)

إدارة المشاريع ))20272023

يتضمن هذا المساق المبادئ العامة إلدارة المشروع ،وادارة التكنولوجيا ،ومهارات األفراد ،والثقافة ،وأطراف
المصال  ،وجميع العناصر الضرورية إلتمام المشروع بنجاح.
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