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 قسم نظم المعلومات

كلية األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني 

 لتكنولوجيا المعلومات

 جامعة آل البيت

 

 

 نظم المعلومات اإلداريةي ف الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
 

 نظم المعلومات اإلداريةالبكالوريوس في   (:اسم الدرجة )بالعربيــة

 B.Sc. in Management Information Systems  اسم الدرجة )باإلنجليزيـة(: 

 

 الخطة: مكونات -أ 

ساعة معتمدة موزعة على  (123)من  نظم المعلومات اإلداريةتتكـون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 

 النحو اآلتي:

 الساعات المعتمدة طلــــبنوع المت التسلسل

 72 متطلبات الجامعة أواًل

 72 متطلبات الكليـة ثانيًا

 :التخصصمتطلبات  ثالثًا
 اإلجبارية المساقات -أ

 االختياريةالمساقات  -ب

 
96 
27 

 3 حرة متطلبات رابعًا

 231 المجموع

 

 نظام الترقيم: -ب

  :كليةالرمز  -1

 الكليــــة الرمز

 الحسين بن عبد اهلل لتكنولوجيا المعلومات األميركلية  96

 

 

 :التخصصاتوز ـرم -3

 

 التخصص الرمز

 علم الحاسوب 11

 نظم المعلومات الحاسوبية  13

 اإلدارية نظم المعلومات 12

 

 :المساقاترموز  -2

0-9 0-9 1-4 40 40 

     

 الكلية القسم المستوى المجال التسلسل 

 

 المساقاتت )المجال( في أرقام العشرا منزلة مدلول
 

رمـز 
 المجال

رمـز  عنوان مجـال التخصص
 المجال

 عنوان مجال التخصص

 تطبيقات 5 أساسيات الحاسوب 9

 ةومحاكا ةنمذج 9 لغات برمجة 2

 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة 2 عمارة حاسوب وشبكات 7

 متفرقة 8 نظم حاسوبية 3

 شروع تخرج ندوة وم 6 تصميم برمجيات 4
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 أوال: متطلبات الجامعة:

 ( ساعة معتمدة وتشمل:32يخصص لها )

 ( ساعة معتمدة وهي:81يخصص لها )المتطلبات اإلجبارية:  .أ 

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 ميةالثقافة اإلسال 9292722 2

 - 3 النظم اإلسالمية 9297359 7

 - 3 * العلوم العسكرية 9999999 3

 - 3 نيةالتربية الوط 9992299 4

 امتحان المستوىالنجاح في  3 )2(اللغة العربية  2392292 5

 النجاح في امتحان المستوى 3 )2(اللغة اإلنجليزية  2397292 9

كرية اختياري للطلبة غير األردنيين ويمكنهم دراسة مساق اختياري من *  يعتبر مساق العلوم العس

 المساقات التي تطرحها الجامعة.

( ساعات معتمدة يختارها الطالب من خارج كليته على أن 9يخصص لها )المتطلبات االختيارية:  .ب 

 يكون مساق واحد من كل مجال من المجاالت التالية:

 اقات التالية:مجال العلوم اإلنسانية ويضم المس .1

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 9292229 2

 - 3 حاضر العالم اإلسالمي 9292322 7

 - 3 مدخل إلى التربية  2297272 3

 2392292 3 (7) اللغة العربية 2392297 4

 2397292 3 (7اللغة االنجليزية ) 2397297 5

 - 3 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 2393292 9

 - 3 دستاريخ الق 2393297 2

 - 3 )2(اللغة الفرنسية  2394292 8

  3 )2(اللغة االسبانية  2394252 6

 - 3 )2(اللغة االيطالية  2394292 29

 - 3 )2(اللغة األلمانية  2394222 22

 - 3 )2(اللغة الفارسية  2394282 27

 - 3 )2(  اللغة التركية 2394262 23

 : مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية .2

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 9292422 2

 - 3 مدخل إلى علم الفقه و أصوله 9297253 7

 - 3 تنظيم األسرة والمجتمع 9297759 3

 - 3 القانون في حياتنا 9792229 4

 - 3 )2(مبادئ إدارة األعمال 9597292 5

 - 3 الريادة واالبتكار 9597724 9

 - 3 مبادئ االقتصاد 9592299 2

 - 3 الديمقراطية و حقوق اإلنسان  9992439 8

 - 3 مدخل إلى علم النفس 2293239 6

 - 3 تربية األطفال في اإلسالم 2297779 29

 - 3 آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي  2393295 22

 - 3 أخالقيات المهنة من منظور إسالمي 2492299 27

 - 3 مقاصد رسالة عمان 2492292 23
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 : مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية .3

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 9292229 2

 - 3 الفيزياء في حياتنا 9497299 7

 - 3 الكيمياء في حياتنا 9493299 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 9494296 4

 - 3 العمارة اإلسالمية 9293347 5

 - 3 علوم األرض 9892295 9

 - 3 مصادر الطاقة 9892223 2

 - 3 موارد المياه 9892225 8

 - 3 البيئة والتلوث البيئي 9892222 6

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 9697739 29

 - 3 اإلسعافات األولية 2992299 22

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 2792292 27

 
 

أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى، يتوجب على كافة الطلبة المسجلين اعتبارًا من بداية الفصل األول  مالحظة:
التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على ان يسجل الطالب الذي يخفق  7929/7922

 ( خارج خطته الدراسية وهذا المساقات هي:966في أي من هذه االمتحانات مساقًا استدراكيًا ) في النجاح
 

 : المساقات االستدراكية

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اللغة العربية 2392966 2

 - 3 اللغة االنجليزية 2397966 7

 - 3 حاسوبمهارات ال 9692966 3

 

 

 متطلبات الكلية:  :ثانيًا
 :المساقات التالية  وتشمل ( ساعة معتمدة18)يخصص لها 

  

 المساقسم ا المساقرقم  ت
 اتساعال

 معتمدةال
 سابقالمتطلب ال

 - 2 ( لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات7حاسوب ) 1111122 1

 أو متزامن 1111122 1 ( لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات7حاسوب )مختبر  1111122 3

 1111122أو  1111121 2 البرمجة الكينونية 1111311 2

 أو متزامن 1111311 1 البرمجة الكينونيةمختبر  1111312 2

 1111311 2 تصميم الصفحات اإللكترونية 1113251 5

 أو متزامن 1113251 1 مختبر تصميم الصفحات اإللكترونية 1113252 6

 1113251 2 رونية والحكومة اإللكترونيةالتجارة اإللكت 1113251 2

 - 2 مبادئ نظم المعلومات 4040499 8

 1112322 2 تحليل وتصميم نظم المعلومات   1112221 1

 - 42 المجموع
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 ثالثا: متطلبات التخصص:

 وتشمل: ساعة (18) لها يخصص

 :( ساعة معتمدة، وتشمل المساقات التالية99يخصص لها )المساقات اإلجبارية:  .أ 

 ت
 المساقاسم  المساقرقم 

 ةساع الساعات األسبوعية

 معتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - 2 - 2 مبادئ الرياضيات 1211115 1

 4144242 - - - إدارة التسويق 4144422 2

 - 2 - 2 مقدمة في اإلحصاء التطبيقي 1211328 3

 - 2 * 2 (1مبادئ إدارة األعمال ) 1513111 2

 - 2 * 2 (1مبادئ محاسبة ) 1512111 2

  1111311 2 * 2 نظم إدارة قواعد البيانات 1111221 5

 1112322 2 * 2 شبكات الحاسوب لألعمال 1113331 6

 1111311 2 * 2 أساسيات األنظمة الذكية 1113221 2

 1111221 2 * 2 لغات الجيل الرابع 1113211 8

 1112322 2 * 2 الوسائط المتعددة   1112351 1

 1112322 2 * 2 نظم إدارة الموارد البشرية 1112351 11

 1113331 2 * 2 نظم التشغيلأساسيات  1112223 11

 1112322و  1512111 2 * 2 المحوسبة نظم المعلومات المحاسبية 1112252 13

 1112322 2 * 2 تكنولوجيا المعلومات مشاريع دارةإ 1112256 12

 1111221 2 * 2 عد البياناتإدارة نظم قوا 1112261 12

 1112322 2 * 2 إدارة المعرفة 1112221 15

 ساعة معتمدة 11إتمام  2 * 2 في الحوسبة ومهنية وقانونية قضايا أخالقية 1112281 16

 1113251 2 * 2 التسويق اإللكتروني 1112252 12

 1113331 2 * 2 إدارة الشبكات الحاسوبية 1112261 18

 4044992  2 * 2 دعم القرار نظم 1112221 11

 1112322 2 * 2 حماية نظم المعلومات 1112281 31

مشروع تخرج  1112211 31
X
 ساعة معتمدة 11إتمام  2 - 2 

 ساعة معتمدة 04إتمام  2 * 2 تدريب ميداني 1112218 32

 - 90 المجموع

 وتطبيقات.: وظائف 

X: ( 9694469على الطالب تسجيل مساق مشروع تخرج) .قبل التخرج بفصل و تكون عالمته بذلك الفصل غير مكتمل  

 ( ساعة معتمدة، يتم اخيارها من المساقات التالية:81: يخصص لها )المساقات االختيارية .ب 

 المساقاسم  المساقرقم  ت
 ةساع الساعات األسبوعية

 معتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 1513111 2 * 2 (1)إدارة اإلنتاج والعمليات  1513231 1

 1512111 2 * 2 اإلدارة المالية 1513221 3

 - 2 * 2 المالية والمصرفية التشريعات 1512251 2

 1111122أو  1111121 2 * 2 البرمجة بلغة بيسك المرئية 1113311 2

 1111221 2 * 2 استرجاع المعلومات 1113222 5

 1211115 2 * 2 بحوث العمليات لألعمال 1112251 6

 1513221 2 * 2 نظم المعلومات المالية المحوسبة 1112251 2

 1113251 2 * 2 التعليم اإللكتروني 1112256 8

 1513231 2 * 2 نظم معلومات اإلنتاج المحوسبة 1112258 1

 1112322 2 * 2 نظم معلومات المشتريات والمخازن المحوسبة 1112251 11

 فقة القسمموا 2 * 2 موضوعات خاصة 1112283 11

 وتطبيقات.: وظائف 

 

 رابعا: مساقات حرة: 
 التي تقدمها كليات ومعاهد الجامعة. قاتاسيختارها الطالب من الم( ساعات معتمدة 3يخصص لها )
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 نظم المعلومات اإلداريةلطلبة تخصص  االسترشاديةلخطة ا

  

 السنــــة األولـــــى

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المساق المساقسم ا ساعة معتمدة
ساعة 
 المساقرقم  المساقاسم  معتمدة

 - متطلب جامعة 3 - متطلب  جامعة 3

 - متطلب جامعة 3 - متطلب  جامعة 3

 9692233 ( لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات7حاسوب ) 3 - متطلب جامعة 3

 2 9492738 مقدمة في اإلحصاء التطبيقي 3
تكنولوجيرررا  ( لطلبرررة كليرررة7حاسررروب )مختبرررر 

 المعلومات
9692234 

 9492295 مبادئ الرياضيات 3 9692729 البرمجة الكينونية 3

             9692724 البرمجة الكينونيةمختبر  2

 المجموع 23 المجموع 21

 

 السنــــة الثانيــــة

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المساق لمساقااسم  ساعة معتمدة رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة

 - متطلب جامعة 3 - متطلب  جامعة 3

 - متطلب جامعة 3 9694737 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية 3

 9594292 (2مبادئ محاسبة ) 3 9694752 نظم إدارة الموارد البشرية 3

 9597292 (2مبادئ إدارة األعمال ) 3 9694759 الوسائط المتعددة   3

 9694733 مبادئ نظم المعلومات 3 9697772 عمالشبكات الحاسوب لأل 3

 المجموع 21 المجموع 21

 

 السنـــــة الثالثـــــة

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة

 9694349 تحليل وتصميم نظم المعلومات 3 9694337 نظم التشغيلأساسيات  3

 9694354 نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة 3 9694359 تكنولوجيا المعلومات مشاريع إدارة 3

 9697359 تصميم الصفحات اإللكترونية 3 9694392 ادارة نظم قواعد البيانات 3

 9697354 مختبر تصميم الصفحات اإللكترونية 2 9694329 إدارة المعرفة 3

3 
ة فررررري قضرررررايا أخالقيرررررة وقانونيرررررة وم نيررررر  

 الحوسبة
 9697322 أساسيات األنظمة الذكية 3 9694389

 9692332 نظم إدارة قواعد البيانات 3 - متطلب قسم اختياري 3

 - متطلب قسم اختياري 3   

 المجموع 21 المجموع 21

 الفصل الصيفي

 4140011 تدريب ميداني 3   

 

 السنـــة الرابعـــة

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المساق المساقاسم  ساعة معتمدة رقم المساق المساقاسم  معتمدةساعة 

 9694499 إدارة الشبكات الحاسوبية 3 - متطلب  جامعة 3

 9697429 لغات الجيل الرابع 3 9694452 التسويق اإللكتروني 3

 9697459 التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية 3 9694422 نظم دعم القرار 3

 9694469  مشروع تخرج 3 9694482 ية نظم المعلوماتحما 3

 - متطلب قسم اختياري 3 - متطلب قسم اختياري 3

    - مساق حر 3

 المجموع 21 المجموع 21
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 اإلداريةنظم المعلومات المساقات التي يقدمها قسم نظم المعلومات لتخصص  

 

  

 اسم المساق رقم المساق ت
 ةساع

 معتمدة

 3 مبادئ نظم المعلومات 4140133 2

 3 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية 9694737 7

 3 الوسائط المتعددة  9694759 3

 3 نظم إدارة الموارد البشرية 9694752 4

 3 نظم التشغيلأساسيات  9694337 5

 3 تحليل وتصميم نظم المعلومات  9694349 9

 3 بحوث العمليات لألعمال 9694352 2

 3 المحوسبة نظم المعلومات المحاسبية 9694354 8

 3 تكنولوجيا المعلومات مشاريع إدارة 9694359 6

 3 إدارة نظم قواعد البيانات 9694392 29

 3 إدارة المعرفة 9694329 22

 3 قضايا أخالقية وقانونية وم نية في الحوسبة 9694389 27

 3 نظم المعلومات المالية المحوسبة 9694459 23

 3 التعليم اإللكتروني 9694459 24

 3 التسويق اإللكتروني 9694452 25

 3 نظم معلومات اإلنتاج المحوسبة 9694458 29

 3 نظم معلومات المشتريات والمخازن المحوسبة 9694456 22

 3 إدارة الشبكات الحاسوبية 9694499 28

 3 نظم دعم القرار 9694422 26

 3 حماية نظم المعلومات 9694482 79

 3 موضوعات خاصة 9694487 72

 X 3مشروع تخرج  9694469 77

 3 تدريب ميداني 9694468 73
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 اإلداريةنظم المعلومات التي يقدمها تخصص  المساقاتتوصيف  

 

 

 (ساعات معتمدة 9)  مبادئ نظم المعلومات 4040499

 Principles of Information Systems ال يوجدسابق: المتطلب ال 

األعمتال فتي    مؤسستات  فتي  واستتخداماتها  المعلومات ألنواع نظم عام عرض المعلومات، لنظم بالمفاهيم األساسية ريفالتع

عصتتر المعلومتتات )تحستتين وتعزيتتز صتتنع القتترارات، الميتتزة التنافستتية، استتتراتيجيات األعمتتال(، البنيتتة التحتيتتة لتكنولوجيتتا   

نت، السرية واألمان(، تطبيقتات رئيستية فتي عصتر المعلومتات )التجتارة       المعلومات )البرمجيات، المعدات، الشبكات، اإلنتر

اإللكترونية: األسواق اإللكترونية، المنتجات اإللكترونية(، قضايا أخالقية واجتماعية تتعلتق بعصتر المعلومتات، بنتاء وإدارة     

 نظم المعلومات )دورة حياة نظم المعلومات، قواعد البيانات(. 

 

 (ساعات معتمدة 9)  المعلومات اإلدارية أساسيات نظم 4040494

 Fundamentals of Management Information 

Systems 

 (4040499)المتطلب السابق: 

و تتضتمن التعريتف بتنظم     عمتال. األمنظمتات   فتي ا تهت وتطبيقا اإلداريتة معلومتات  للتنظم ا  األساستية مفتاهيم  لا المستاق  اقدم هتذ ي

 المستتويات التنظم علتى    هتذه  يرا، وتتث  بهت  الخاصتة ا والبنيتة التحتيتة التقنيتة    تهت فها ومكونادارية وتصنيفها ووظائاإلعلومات مال

 .داريةالمعلومات اإل و يقة بنظم عالقةموضوعات هامة ذات  أيضًا هذا المساق قدميكما  .المنظمة المختلفة فيدارية اإل

 (ساعات معتمدة 9) الوسائط المتعددة  4040414

 Multimedia  (4040499السابق: )المتطلب 

ركتز هتذا   ي وأيضتاً  والبرمجيتات.  المعتدات وأساليب تطوير تطبيقات الوسائط المتعددة بما في ذلك  أدوات هذا المساقيعرض 

علتتى كيفيتتة دمتتو النصتتوم والرستتوم، الرستتوم المتحركتتة، والفيتتديو، والصتتوت إلنشتتاء تطبيقتتات الوستتائط المتعتتددة   المستتاق

 . التفاعلية

 

 (ساعات معتمدة 9) دارة الموارد البشريةنظم إ 4040412

 Human Resource Management Systems  4040499)سابق: المتطلب ال ( 

التخطتتيط للمتتوارد البشترية وتحليتتل الوظتتائف   :األساستتية مثتل  اوظائفهت وشتترح  ،التعريتف بمفتتاهيم إدارة المتوارد البشتترية  

وأنظمتتة األجتتور   ،يم األداءيتتعيتتين فتتي المنظمتتة والتتتدريب وتق   وتصتتميمها واستتتقطاب المتتوارد البشتترية واالختيتتار والت    

. توضيح مكونات نظم إدارة الموارد البشرية، استعراض نشاطات إعداد وتشغيل نظام معلومتات  والرواتب والتعويضات

علتى   الموارد البشرية من حيث: التخطتيط والتصتميم والبرمجيتات والتنفيتذ والمتابعتة والتحستين وحستن اإلدارة. التعتر         

 بعض البرمجيات الجاهزة لنظم إدارة الموارد البشرية.

  

 (ساعات معتمدة 9)  نظم التشغيلأساسيات  4040994

 Fundamentals of Operating Systems (:4044442المتطلب السابق) 

التذااكرة  وإدارة التذاكرة  و ، ، وجدولة المعالوالعمليات والخيوط: تصميم وبناء واستخدام نظم التشغيل. أساسيات نظم التشغيل

 .العمليات المتزامنة، الطارق المسدودةو، الكبيرة التاخزينووسائط  ،واإلخراج نظم اإلدخالو،   ونظم الملفاتالظااهرياة

 

 (ساعات معتمدة 9) تحليل و تصميم نظم المعلومات 4040904

 System Analysis and Design 4040499)سابق: المتطلب ال ( 

النظم الحاسوبية الحديثة. وتحديد دور محلل النظم في متابعة المشاريع. تغطية شاملة لدورة تطوير النظم بدءًا متن  هيكلية 

تحديد المشكلة وعناصرها، وجمع البيانات بالطرق المختلفة      ) مقابالت، استبيانات، مراقبة، قراءة الو تائق والتقتارير   

حليل البيانات باألدوات المختلفة ) مثل مخطط ستير البيانتات، ومخطتط الكينونتات     واألرشيف، والنماذج األولية ...الخ(. ت

  والعالقات، وقاموس البيانات، وجداول وأشجار القرارات(. تصميم المدخالت والمخرجات وواجهات التطبيق. 

 (ساعات معتمدة 9)  بحوث العمليات لألعمال  4040912

 Business Operation Research   (4042241طلب السابق: )المت 

CPMPERT 
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 (ساعات معتمدة 9) نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة 4040910

 Computer Based Accounting Information 

Systems  

و  4140242المتطلبببببببب السبببببببابق: ) 

4040499) 

مفاهيم النظام، عالقة النظام بالمحاسبة، المحاسبة كنظام، أنواع األنظمة المحاسبية، مفاهيم الترميز فتي األنظمتة المحاستبية،    

  ، الدورات المحاسبية، أمثلة تطبيقية باستخدام برمجيات جاهزة.يصفات ومتطلبات النظام المحاسبموا

 

 (ساعات معتمدة 9) تكنولوجيا المعلومات مشاريع دارةإ  4140311

 Information Technology Project Management  ( :4040499المتطلب السابق) 

، طرق وأدوات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، تقديم فهم عملي للطبيعة المعقدة والتقنيةالبرمجيةالمشاريعإدارةأساسيات

إلدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، مكملة المهارات الملموسة مع الممارسات واإلجراءات المعتمدة إلدارة المشاريع لتقديم فهم 

تكاملية المشروع، المجال،  الوقت،  –االت المعرفة في إدارة المشاريع شامل لعلم إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، فهم مج

 التكاليف، الجودة، الموارد البشرية، االتصاالت، المخاطر، وإدارة المشتريات.

 

 (ساعات معتمدة 9) إدارة نظم قواعد البيانات 4040992

 Management Data Base System (4042992) 

متقدمتتة  الستتيطرة والتتتحكم بالعمليتتات المتزامنتتة وإدارة الحركتتات  ضتتبط أداء قاعتتدة البيانتتات وتحستتين   لغتتة االستتتعالم المنظمتتة ال

االستتتعالم  أنظمتتة إدارة قواعتتد البيانتتات الموزعتتة  مستتتودعات البيانتتات وذكتتاء العمتتل  تكنولوجيتتا الويتتب وربتتط قواعتتد البيانتتات    

  ع فصلي ومساق مخبري.األمنية وإدارة قواعد البيانات  مواضيع معاصرة  مشرو

 

 (ساعات معتمدة 9)     المعرفة إدارة 4040994

 Knowledge Management (4040499: )المتطلب السابق 

 ، التعريف بقيمة وأصل المعرفتة مركتزا علتى االستتراتيجيات واإلجتراءات الالزمتة إلدارة المعرفتة. عترض        إدارة المعرفةمفهوم 

التدور المهتم التذي تلعبته تكنولوجيتا      بيتان  األعمتال الحديثتة.    بيئة منظماتالنظرية إلدارة المعرفة في المهارات اإلدارية والتقنية و 

التركيتز علتى القيمتة المضتافة الناتجتة عتن        )الدور الحالي والمستقبلي( في تطوير مجتاالت المعرفتة.  بثنواعها المختلفة  المعلومات

  يها. فهم المشكالت والتحديات والتقنيات المتعلقة بتنظيم وإدارة المعرفة.عمليات اكتساب وإنشاء وتخزين المعرفة والتشارك ف

 

 (ساعات معتمدة 9) في الحوسبة ومهنية قضايا أخالقية وقانونية 4040984

 Ethical, Legal and Professional Issues in 

Computing 

 (ساعة معتمدة 04إتمام المتطلب السابق: )

سوب ومنافع تقنية المعلومتات. حمايتة الملكيتة الفكريتة ومبتدأ االستتخدام الستليم للمعلومتات. الخصوصتية          مقدمة إلى أخالقيات الحا

وتكنولوجيا المعلومات. توفير األمان والسالمة للحواسيب ومدى االعتمادية عليها ومو وقيتهتا، أخطتاء البرمجيتات وحتاالت فشتل      

ئم الحاستتوب واالختراقتتات. تتتث ير تقنيتتة المعلومتتات علتتى بيئتتة العمتتل   نظتتم المعلومتتات. أمتتن الشتتبكة والحاستتوب واإلنترنتتت. جتترا  

فتي الحوستبة، تتث ير الحواستيب      اجتماعيتة الحاسوبي. قضايا  االنضباطوالصحة والتوظيف والبطالة. األخالقيات المهنية وموا يق 

  على المجتمع وظهور التفرقة الرقمية.

 

 (اعات معتمدةس 9) نظم المعلومات المالية المحوسبة 4040014

 Computer Based Financial Information 

Systems 

 (4144992المتطلب السابق: )

قصير األجل والتمويل طويل األجل، عالقة النظام بالمصار ، عالقة النظام بشتركات   لمفهوم النظام، عالقة النظام بالتموي

  جنسيات، تطبيقات عملية.التامين والمؤسسات المالية، عالقة النظام بالشركات متعددة ال

 

 (ساعات معتمدة 9) التعليم االلكتروني 4040019

 Electronic Learning ( :4044914المتطلب السابق) 

وهتذا   :التكنولوجيتا فتي التعلتيم )المصتدر المفتتوح ألدوات الفصتل الدراستي        وتقييم دمومقدمة في التعليم والتعلم االلكتروني. 

اإلنترنتت فتي   علتى شتبكة   و التكنولوجيا واستتخدامها فتي إطتار المصتدر المفتتوح      تي تركز علىالهو االمنالمساق يبحث في 

النموذجيتة. استتخدام التعلتيم القتائم علتى      التدريس  عملية في ابالتكنولوجيا الستخدامهالغنية الدروس . تطوير سعملية التدري

كنولوجية المناستبة. دراستة طترق بنتاء المنتاهو المختلفتة       مواقع البحث المختلفة واستخدام الوسائط الت حل المشاكل من خالل

  وطرق التقييم من خالل المقارنة إلى المناهو التقليدية والمناهو الحديثة التي تستخدم التكنولوجيا.
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 (ساعات معتمدة 9)  التسويق اإللكتروني 4040019

 Electronic Marketing ( :4044014المتطلب السابق) 

متاذا يريتد المستتهلك     التسويقي، مع بيانبالتطبيق على عناصر المزيو  االلكترونيتوضيح نموذج التسويق يتعرض المساق ل

عالقتة العمتالء    إدارةتوضتيح عمليتة   االلكتروني وأخالقياته، متع  لقوانين الجديدة للتسويق كما يتم التطرق ل الحالي.القرن  في

وكيفيتة التعامتل معهتا.     االلكترونتي العوامتل البيئيتة المهمتة للتستويق      استتعراض  كذلك يتم للعمالء والمؤسسة. أهميتهاوشرح 

  االلكترونيللتسويق  االستراتيجيةشرح الفرم و

 

 (ساعات معتمدة 9) نظم معلومات اإلنتاج المحوسبة 4040018

 Computer Based Production Information 

Systems 

 (4144942المتطلب السابق: )

ت اإلنتاج والعمليات اإلنتاجية، عرض مفهوم التكامل والتكنولوجيا المستخدمة في هتذا المجتال، التعريتف    مفهوم نظم معلوما

نظتتم المعلومتتات فتتي إدارة مختلتتف العمليتتات فتتي المؤسستتات، التخطتتيط للستتعات والقتتدرات اإلنتاجيتتة    هبالتتدور التتذي تقتتوم بتت

، تطبيقتتات عمليتتة فتتي استتتخدام األستتاليب الكميتتة   ةوالمؤتمتتت ةوالجدولتتة وإدارة المتتوارد والمختتزون وإدارة الجتتودة المحوستتب 

  .ةالمحوسب
 

 (ساعات معتمدة 9) نظم معلومات المشتريات والمخازن المحوسبة 4040010

 Computer Based Purchasing and warehousing 

Information Systems 

 (4040499المتطلب السابق: )

ؤسسة والموردين، معالجة وتتبع عمليات الشراء، التخزين ومراقبتة المختزون، التنبتؤ    استراتيجيات الشراء والعالقة بين الم

  باالحتياجات وإدارة المخزون، الشراء االلكتروني والقضايا المتعلقة به، تطبيقات عملية.
 

 (ساعات معتمدة 9) إدارة الشبكات الحاسوبية 4040094

 Computer Networks Management 4044442):سابقالمتطلب ال ( 

مفاهيم الشبكات الحاسوبية المحلية ، الربط بين الشبكات، التوزيتع المنطقتي للشتبكات الجزئيتة، معتايير أداء الشتبكات، التنظم        

  الحاسوبية إلدارة الشبكات ا لحاسوبية، تطبيقات عملية.
 

 (ساعات معتمدة 9)  نظم دعم القرار 4040092

 Decision Support Systems (4044992ب السابق: )المتطل 

التعريف بالمفاهيم الحديثة للنظم المعرفية، عرض التكنولوجيا المطلوبة الستخدام هذه النظم، مقدمة لتطبيقات أساليب التذكاء  

الصناعي في مجال األعمال، األنواع المختلفتة للتنظم الذكيتة مثتل نظتم دعتم القترارات والتنظم الخبيترة، عترض للمواصتفات            

ألساس المعرفي وتحصيل المعرفة وتمثيلها وأساليب االستدالل وأدوات تطوير التنظم الخبيترة ومنطتق التستبب     العامة لنظم ا

  الذي يعتمد أسلوب الحالة.

 

 (ساعات معتمدة 9)  حماية نظم المعلومات 4040082

 Information Systems  Protection of  ( :4040499المتطلب السابق) 

ية نظم المعلومات، مفهوم الصالحيات، طرق ووستائل تختزين المعلومتات اإلداريتة لتتثمين الحمايتة       التعر  على مفاهيم حما

والخصوصية وعدم الضياع، مفهوم التشفير وتطبيقاته، التعر  على طرق التحليل األمني لنظم المعلومات التجارية للكشف 

  عن المشاكل والقصور في تلك األنظمة، تطبيقات وحاالت دراسة عملية.

 

 (ساعات معتمدة 9) موضوعات خاصة 4040084

 Special Topics موافقة القسم) سابق:المتطلب ال ( 

  موضوعات مهمة حالية ومعاصرة لم يتم تغطيتها من خالل مساقات نظم المعلومات اإلدارية األخرى.

 

 (ساعات معتمدة 9)  مشروع التخرج 4040004

  Graduation Project (ساعة معتمدة 14إتمام بق: )المتطلب السا 

مشتروع عملتي ينجتزه الطالتب تحتت      دراسة مشكلة بحثية تتعلق بالمعلومات أو بمنظمات األعمال وحلها باستخدام الحاستوب. وهتو   

اإلشتترا  المباشتتر ألحتتد أعضتتاء الهيئتتة التدريستتية داختتل الجامعتتة أو خارجهتتا، يتضتتمن المشتتروع استتتخدام مفتتاهيم حديثتتة فتتي حتتل  

لية عصرية، ويتوقع من الطالب أن يقتدم مشتروعًا بطريقتة مهنيتة بمتا فتي ذلتك تو يتق المشتروع وعترض متكامتل لته،             مشكالت عم

 ويمكن الحصول على مواضيع عملية من خالل التدريب الميداني.
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 (ساعات معتمدة 9) تدريب ميداني 4040008

 Field Training  :(ساعة معتمدة 04إتمام )المتطلب السابق 

 الستابقة وتطبيقهتا   الفصتول  ختالل  الطلبتة  تعلمهتا  التي اإلدارية المعلومات نظم ثساسياتب المفاهيم النظرية والمتعلقة وتعميق زتعزي

 المؤسستات  تلتك  متع  التنستيق  بعتد  والخاصتة  المؤسستات الحكوميتة   بعتض  فتي  الطلبتة  تتدريب  ختالل  متن  وذلتك  الواقتع.  ارض علتى 

  تقيتيم  نمتاذج  باستتخدام  الطلبتة  فيهتا  يتتدرب  التتي  التدوائر  ومتدراء  المشتر  والمتدرب   ينبت  بالتعاون التدريب عملية على واإلشرا 

  .الغاية لهذه محددة

 

 


