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  رقم الخطة الدراسية    نظم المعلومات االدارية   القسم   االعمال   الكلية

    30/08/2017  تاريخ االعتماد  25  عدد المواد الدراسية  (    ) 

  

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
�� ا�������ت ا�دار��  3  0506100� �� ��� �    

المبيعات : الرئيسية وظائف األعمال ويدعم ،IS لوصف لألنشطة التجارية داخل مؤسسات األعمال وعالقتها ب هذا المساق��دم 

. عملية التكامل أداء األعمال تعزيزالشبكات الداخلية المشاريع و  تطبيق تشرح كيفية. المالية والمحاسبةالتصنيع، واإلنتاج، والتسويق و 

  .التي تعتمد على الكمبيوتر تنظم المعلوما أنواع رئيسية من ويصف

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  --   برمجة الحاسوب لألعمال  3  0506311

مما يمكن الطالب من تحليل عدد من المشاكل المتنوعة وبناء البرنامج المناسب ، لحل هذه   #Cيقدم هذا المساق وصف للغة البرمجة 

   #Cاكل باستخدام المش

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0503147  الحزم البرمجية  3  0506341

للتحليل  SPSSيغطي هذا المساق أهم التطبيقات واالستخدامات المتعددة لتحليل ومعالجة البيانات إحصائيا وذلك باستخدام برنامج 

  اإلحصائي .

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  مادةرقم ال

  0506311  لالعمال  لغة برمجة مرئية متقدمة  3  0506312

 سيتمكن الطاب من تطوير برامج كاملة تحتوي على هياكل بيانات معقدة باإلضافة إلى تطوير واجهة مستخدمات والصور .

المادة الدراسيةاسم  عدد الساعات المعتمدة رقم المادة  المتطلب السابق 

  0506111  نظم إدارة قواعد البيانات  3  0506221

في الهدف من هذا المساق هو تزويد الطلبة بمدخل شامل عن تصميم قواعد البيانات و نمذجتها لبناء قاعدة بيانات عالئقية منطقية لتطبيقها  

 . مؤسسات األعمال

  المتطلب السابق  م المادة الدراسيةاس  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0506221  االعمالشبكات االتصال   3  0506333

الهدف من هذا المساق هو تزويد الطالب بالمعرفة األساسية باالتصاالت السلكية والالسلكية وٕاعدادها وتهيئتها ، وٕادارة شبكات اتصال 

  .األعمال بكفاءة وفاعلية

سم المادة الدراسيةا عدد الساعات المعتمدة رقم المادة  المتطلب السابق 

  --   تطبيقات األعمال في اإلنترنت  3  0506231

هدف هذا المساق هو تعريف الطالب بالتجارة االلكترونية وأنواعها ، فرص التجارة االلكترونية ومحدداتها ومخاطرها ، كما يمكن للطالب 

  .المواقع من جميع النواحي الوظيفية لألعمال تصميم وبناء مواقع الكترونية لمؤسسات األعمال وٕادارة هذه 
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  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0506111  1تحليل وتصميم النظم   3  0506222

والخطوات يقدم هذا المساق شرح مفصل عن كيفية مبادئ تحليل األنظمة وآلياتها من تخطيط ودراسات جدوى وٕادارة مشاريعها ، 

  والمناهج البديلة المستخدمة في تطوير نظم المعلومات .

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  0506100  نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة  3  0506111

ظمة معلومات الشركات العالمية وربطها مع أنظمة يقدم هذا المساق مفاهيم مكونات إدارة أنظمة المعلومات المتقدمة في إطار شرح أن

  الزبائن والموردين ، وحل المشاكل في ضوء االستراتيجيات المناسبة.

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0506222  2تحليل وتصميم النظم   3  0506324

ة متقدمة عن آخر التقنيات الموجودة في مجاالت تصميم النظم من إعداد النماذج الهدف من هذا المساق هو إعطاء الطالب لمح

 والتقارير والواجهات الرسومية وكذلك تطوير وصيانة األنظمة .

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  0501221  نظم مساندة القرارات  3  0506443

عريف بنظم دعم اإلدارة بشكل عام ونظم مساندة القرارات بشكل خاص ، يدرك الطالب أهمية نظم مساندة القرارات يقدم هذا المساق ت

 وأنواعها وبعض تطبيقاتها في دعم عملية اتخاذ القرار وزيادة كفاءتها وفاعليتها .

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0506111  ذكاء االعمال  3  0506442

و دوره في تحسين أنشطة األعمال ، يدرك الطالب مدى أهمية المعرفة   (AI)يقدم هذا المساق وصف لمفاهيم الذكاء االصطناعي،

  الصريحة في األعمال ، ويقوم بدراسة بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي من إيجاد العالقات المخفية بين المتغيرات .

الساعات المعتمدة عدد رقم المادة  المتطلب السابق اسم المادة الدراسية 

  0506333  أمن المعلومات  3  0506435

المعلومات وبعض تقنيات حماية أنظمة المعلومات من البرامج الماكرة  داخل بيئة  نظم يهدف هذا المساق لتعريف الطالب بمفهوم أمن

تطبيقات لحماية نظم المعلومات مثل إعطاء وحجب الصالحيات، وتشفير العمل ، يدرس هذا المساق في إطار عملي ونظري لبعض ال

  البيانات 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

  0506221  ادارة قواعد البيانات المتقدمة نظم   3  0506323

وتطوير التطبيقات الذي يتضمن معماريات نظم ادارة   10gوراكل يغطي هذا المساق نظم ادارة قواعد البيانات العالئقية باستخدام ا

وبناء   PL/SQLوتكوين وتحديث جداول قواعد البيانات وبناء البرامج باستخدام  SQLقواعد البيانات ألكثر من مستخدم واوامر 

  واعداد تقارير قاعدة البيانات. Forms Builderالنماذج 

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة
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 0506231 التجارة االلكترونية  3 0506232

لمخاطر. ألن التجارة اإللكترونية، وكيفية إجرائها وكذلك لتقييمها، وتحديد القيود، والقضايا، وا يصف هذا المساق في  ماهية التجارة

لإلدارة االلكترونية هو حقل متعدد التخصصات، وينبغي أن تكون ذات فائدة للمديرين واألعمال المهنية في أي مجال وظيفي  

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

 0506232 نظم الوسائط المتعددة 3 0506331

عد يقدم هذا المساق عملية معالجة إنتاج الوسائط الرقمية، وال سيما، إنتاج الفيديو. ويغطي مرحلة ما قبل اإلنتاج واإلنتاج وعمليات ما ب

إلضاءة، الصوت ، والتسجيل والتحرير الرقمي. وسوف ، الكاميرا، واstoryboardingاإلنتاج، مع التركيز على األنشطة الرئيسية مثل 

يتعلم الطالب على حد سواء التعبير الفني ومهاراته الفنية باستخدام المعدات الرقمية وأدوات البرمجيات من خالل التدريب العملي على 

علقة بضغط الفيديو والصوت، وتقديم بعض ممارسة إنتاج الفيديو الرقمي. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تغطية التفاصيل الفنية القيمة المت

 المعلومات للتسويق عبر وسائل الرقمية لإلنتاج اإلعالمي. 

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  ERP 0506341نظم تخطيط الموارد  3 0506233

الشركة وبين شركاء األعمال الخارجية. وبطبيعة الحال سوف يشـرح المفهـوم  يغطي هذا المساق فهم التكامل بين العمليات التجارية داخل

والــروابط بــين العمليــات التجاريــة وكيــف يــتم دعــم هــذه الــروابط مــن خــالل تطبيقــات المؤسســات ودراســة األهــم مــن بــين نظــم تخطــيط مــوارد 

 المؤسسات المتوفرة. 

  المتطلب السابق  ةاسم المادة الدراسي  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

 --   التدريب الميداني   3 506461

مــن الجوانــب  واالســتفادةتخصــص نظــم المعلومــات االداريــة لالهــدف مــن هــذا المســاق هــو تمكــين الطالــب مــن الــدخول فــي ســوق العمــل 

  . لمختلف المساقات التي اخذها الطالب النظرية 

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  --   بحث التخرج في نظم المعلومات االداريه  3 506462

يهـــدف هـــذا المســـاق الـــى تمكـــين الطالـــب مـــن بنـــاء نظـــام معـــين او مشـــروع يخـــص تخصصـــه الـــذي يجمـــع مـــا بـــين االعمـــال وتكنولوجيـــا 

  المعلومات 

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

 --   موضوعات مختارة في نظم المعلومات  3 0506313

  موضوعات مختارة في نظم المعلومات االدارية مواكبة للتطور السريع في العالم في هذا الموضوع يغطي هذا المساق

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

 0506324  ادارة مشاريع نظم المعلومات  3 0506325

 .المشاريع إدارة في تؤثر بدورها والتي والتمويل المنازعات حل المشاريع، تسليم المشاريع، بإدارة الطالب تعريف إلى المقرر هذا يهدف

 لتقنية السريع التغير إلى باإلضافة السابق منها في أكثر الحديث المشروع لمدير المتوافرة المعلومات أن نجد رهن ا ال الوقت في
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 واإلجراءات. السياسات وتطبيق تطوير إلى باإلضافة التكاليف والمخاطرة على الرقابة سيتعلم الطالب أن كما . ماتالمعلو 

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

 --  نظم أتمتة المكاتب 3 0506371

التنظيمية والتقنية لألعمال واصفا إطار عمل لعرض عمل المنظمة، ووصف تطور يقدم هذا المساق أدوات وكيفية إجراء ما يلي: البيئة 

 المنظمة باستخدام نظم اإلدارة اإللكترونية

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

  0506312  نظم التشغيل   3  0506372

وصف الدور الهام لهذه االنظمة في إدارة المكونات و الموارد  التشغيل من خالليساعد هذا المساق الطلبة في التعرف على انظمة 

األساسية لنظام الحاسوب وكيفية عمله كواجهة ما بين المستخدم والمكونات المادية للحاسوب  ووصف المفاهيم و الخوارزميات األساسية 

ومكونات نظم التشغيل، إدارة العمليات وجدولتها على المعالج،   المتعلقة بنظم التشغيل والتي تشمل مقدمة في نظم التشغيل وتطورها

  Deadlock  وخوارزميات الجدولة ، وادارة الذاكرة الرئيسية والذاكرة اإلفتراضية إدارة اإلدخال واإلخراج والتعامل مع الملفات وادارتها والـ

  وكيفية معالجته.

  المتطلب السابق  راسيةاسم المادة الد  عدد الساعات المعتمدة  رقم المادة

 0506331 األعمال اإللكترونية 3 0506373

يغطي هذا المساق الجوانب التقنية والتجارية ذات الصلة بالتجارة إلكترونيا. وأيضا إلى تمكين الطالب من تتبع تطور األعمال 

 اإللكترونية. وفهم متطلبات األساسية للبدء في األعمال التجارية عبر اإلنترنت.

  المتطلب السابق  اسم المادة الدراسية  عدد الساعات المعتمدة  المادة رقم

  0506442  تحليل البيانات  3 0506446

  الهدف من هذا المساق هو إعطاء الطالب لمحة متقدمة عن آخر التقنيات الموجودة في مجاالت تحليل البيانات.
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