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  وصف مواد تخصص نظم المعلومات ادارية

  ) -: ساعات معتمدة،المتطلب السابق 3(دارية                              إلمعلومات إالمبادئ نظم  403101
وطبيعة  تتضمن ھذه المادة إلى عرض المفاھيم والمبادئ واألسس التي تقوم عليھا نظم المعلومات اإلدارية

النظم لوظائف اإلدارة المختلفة ولألنشطة الرئيسة في المنظمة، مع استخدام بعض الفائدة التي تقدمھا ھذه 
  .البرمجيات الخاصة بقواعد البيانات

 
  ) -: ساعات معتمدة،المتطلب السابق 3(                           المكاتب  وأتمتة نظم إدارة 403105

م إدارة المكاتب، طبيعة إدارة المكاتب و التنظيم على عدة موضوعات منھا ما يتعلق بمفھو تتضمن ھذه المادة
  .اإلداري للمكتب و أھميته، تصميم المكتب، البيئة المادية للمكتب و أثرھا على العاملين و المراجعين

  
  )403101 :السابق المتطلب معتمدة، ساعات 3 (                       المعلومات موارد إدارة 403106
تشمل المواضيع المغطاة . ية وماھية تأثير تكنولوجيا المعلومات على المؤسساتكيف ھذه المادة تتضمن

الھياكل التنظيمية الجديدة للمؤسسات ونظم الرقابة العاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى دور 
من خالل الربط ھذه التكنولوجيا في إدارة عملية التغيير المؤسسي وتداخل عمل ألنظم المختلفة للمؤسسات 

كما وتغطي المادة تأثير تكنولوجيا . االلكتروني وأثره على تغيير حدود المؤسسات والممارسات السوقية
المعلومات على التخطيط واإلدارة اإلستراتيجية باإلضافة إلى عالقة التكنولوجيا بالكفاءة اإلدارية واألشكال 

ً لمدى االستفادة اإلستراتيجية  .د الوسائطالجديدة لھذه التكنولوجيا كالحقيقة الوھمية وتعد تتعرض المادة أيضا
المتوقعة لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة والدور القيادي للموظفين العاملين في دائرة المعلومات 

  .باإلضافة إلى دور تكنولوجيا المعلومات حاضراً ومستقبالً في مؤسسات عصر العولمة
  

    ) -:السابق المتطلب معتمدة، ساعات 3 (                             تيةنظم المعلومات اللوجس 403202
للطالب مدى مساھمة نظم المعلومات في دعم مھام و وظائف منظمات اإلعمال و تنسيقھا  ھذه المادة تتضمن

اد، و تكاملھا بين مختلف الوحدات اإلدارية و لجميع أفراد المنظمة والتي تشتمل على إدارة شؤون األفر
و . الخ...المخزون، المبيعات، المشتريات، المحاسبة، المالية، دعم الزبائن، التسويق، التصنيع، اإلنتاج

تتضمن المادة المواضيع التالية دور نظم المعلومات في بناء االقتصاد و إكساب منظمات األعمال الميزة 
للبرمجيات و التقنيات المستخدمة، برمجيات اإلستراتيجية التنافسية، األسس لنظم المعلومات المالية، تطبيق 

  .و قواعد بيانات البنوك و األسواق المالية، نظم المعلومات الوظائفية
  

 ) 403101:السابق المتطلب معتمدة، ساعات 3 (              متقدمة إدارية معلومات نظم 403211
المعرفية التي تعد ضرورية لخلق ناجحة  للطلبة مع الفرضية القائلة بأن نظم المعلومات  ھذه المادة تتضمن

واألعمال التجارية على المنافسة، وإدارة التعاون العالمي، إضافة قيمة األعمال التجارية وتقديم منتجات 
وخدمات مفيدة للعمالء، وتشمل موضوعات التنظيم واإلدارة، والمشاريع البنية التحتية لتقنية المعلومات في 

  .نظام  دعم اإلدارة
  

 )403101: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                     المشكالت اإلدارية نماذج حل 403225
لتعريف الطالب بأھم األساليب اإلحصائية المستخدمة و المتعلقة ببعض المفاھيم تتضمن ھذه المادة 

، )تحليل السالسل الزمنية  تحليل االنحدار أو(اإلحصائية وعالقتھا بمواضيع خطة المادة، التنبؤ اإلحصائي 
  . التحليل اإلستراتيجي و تحليله اإلحصائي، نظرية القرار، المحاكاة و تطبيقاته
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 ) 401101: ،المتطلب السابق  ساعات معتمدة 3(                              الريادية في األعمال 403306
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم سواء كانت  ھذه المادة إلى تعريف الطلبة الريادة واالبتكار في تتضمن

ھذه المشاريع قائمة أم لم تنفذ بعد؛ كما يھدف إلى إكساب الطلبة المعرفة بمراحل عملية الريادة بدءا من خلق 
بدء المشاريع الجديدة والمنظمات الريادية : القيمة الى نھاية العملية؛ كما تغطي المادة موضوعات مثل

ريات والمفاھيم اإلدارية في سياق ريادي، ومكونات خطة األعمال ودراسة الجدوى، وتشغيلھا، والنظ
وعمليات البحث عن فرص جديدة والتعرف عليھا، واالبتكار الريادي، ودور االنترنت في تنفيذ األفكار 

  .اإلبداعية والريادية
  

  ) 403101: ،المتطلب السابق  معتمدةساعات  3(المعرفة                                        إدارة 403351
إلى تعريف الطالب بالمفاھيم المتعلقة بإدارة المعرفة و عملياتھا و تطور نظمھا والبنية  ھذه المادة تتضمن

  .التحتية لھا و تكنولوجياتھا و مساھماتھا في حل المشكالت التنظيمية و بقاء المنظمات واستشراق مستقبلھا
  

  ) 403351: ساعات معتمدة، المتطلب السابق  3(المعلومات اإلستراتيجية                    نظم 403355
إلى تعريف الطالب بمفاھيم نظام المعلومات اإلستراتيجي و كيفية استخدامه لتحقيق خبرة  ھذه المادة تتضمن

ل من أجل الحصول على تنافسية و أنواع تكنولوجية المعلومات التي تستخدم لمساعدة استراتيجيات األعما
قيمة مضافة، إضافة إلى التعرف على المفاھيم األساسية لإلدارة اإلستراتيجية و العالقة بينھا و بين نظام 

  .المعلومات االستراتيجي
  

 )403101: السابق المتطلب ، معتمدة ساعات 3 (المسؤولية االخالقية لنظم المعلومات       403360
 أساسيات اتخاذ القرارات والطرق الالزمة للوصول إلى اتخاذ قرارات تراعي لدراسة ھذه المادة تتضمن

الخصوصية، : من المواضيع التي يتم دراستھا في ھذه المادة. الجانب األخالقي لمشاكل نظم المعلومات
التأثيرات االقتصادية لمجتمع الحاسوب، قوانين الحماية الفكرية الخاصة بمسائل الحاسوب، والمسئولية 

وتوفر ھذه المادة للطالب مقدمة إلى ). عالقة المجتمع بالتكنولوجيا. (ألخالقية لخبراء علم الحاسوبا
. حماية الملكية الفكرية ومبدأ االستخدام السليم للمعلومات. أخالقيات الحاسوب ومنافع تقنية المعلومات

  . الخصوصية وتكنولوجيا المعلومات
 

 ) 302240:السابق المتطلب معتمدة، ساعات 3 (           المعلومات نظم وتصميم تحليل 403401
إلى تقديم كيفية تحليل، ھيكلة وتطوير نظم المعلومات في منظمات األعمال، و تتضمن المادة  ھذه المادة تتضمن

. تعريف مفھوم تحليل و تصميم النظم و دور محلل النظم و دورة حياة تطوير المنظومات  : المواضيع التالية
يف بتحليل النظم، تحديد متطلبات النظم و المستخدمين وإعداد دراسات الجدوى و دراسة النظم و تصميمھا التعر

و عمليات البرمجة و السيطرة على عمليات التطوير، مخططات انسياب البيانات و تحديد العملية و تصميم 
   (UML).ميمواجھات المستخدم الجرافيكية إضافة إلى األدوات الخاصة بالتحليل و التص

  
  ) 403101 :السابق المتطلب معتمدة، ساعات 3 (                        المعلومات نظم إدارة 403409
 نظم إدارة إلى و المعلومات نظم تخطيط طرق و باستراتيجيات الطالب تعريف إلى ھذه المادة تتضمن

 نظم إدارة أطر و أھمية و مفاھيم  :التالية المواضيع المادة تتضمن و  .األعمال منظمات في المعلومات
 إدارة البرمجيات، إدارة المعلومات، تنظيم و إدارة األعمال، منظمات في المعلومات نظم دور المعلومات،
 نظم في العاملين إدارة العمليات، إدارة القديمة، األنظمة المعلومات، نظم تطوير إدارة والشبكات، األجھزة

 نظم في الجودة ضبط مراقبة و االتصاالت لمنظومات األساسية العناصرب التعريف كذلك و .المعلومات
  .المعلومات
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  ) 403101:السابق المتطلب معتمدة، ساعات 3 (                             إدارة المشاريع  403415
اضافة . عمفھوم ووظائف إدارة المشروعات وتحليل المھارات الالزمة لمدير وفريق المشرو ھذه المادة تتضمن

،وكيفية استخدام  CPM , PERT )   (الى تمكين الطالب من فھم وتطبيق ادوات تخطيط وجدولة المشروع
  . 2003برمجيات ادارة المشروع مايكروسوفت بروجكت

  
  ) 403101: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(             نظم معلومات الموارد البشرية  403420
إعطاء الطالب فكرة شاملة عن إدارة القوى العاملة في التنظيمات ابتداء من البحث عن  إلى ھذه المادة تتضمن

  . ھذه القوى واستقطابھا إلى تنميتھا وتطويرھا والمحافظة عليھا عن طريق الحوافز المادية والمعنوية
 

     ) 310140:السابق المتطلب معتمدة، ساعات3(            قضايا معاصرة في نظم المعلومات 403430
الى دراسة مجموعة من المواضيع المعاصرة في حقل نظم المعلومات االدارية كما تلقي  ھذه المادة تتضمن

المادة الضوء على قضايا مختارة من خالل مناقشتھا وتحليلھا والبحث فيھا بحيث يتوضح للطالب التوجھات 
خالله اھمية الدور الذي تلعبه التطورات الحديثة في علم نظم المعلومات االدارية كما يدرك الطالب من 

  .المتتالية في ھذا الفرع من فروع المعرفة وتأثيرھا على الجوانب المختلفة في عالم االعمال
  

  )ساعة 90اجتياز : ساعات معتمدة،المتطلب السابق 3(      تخرج ال مشروع 403499
قد . حقل نظم المعلومات اإلدارية تطوير الخبرات التي تتضمن حلول المشكالت المتقدمة أو الحاجة في

  .يجب الحصول على موافقة مجلس القسم على مشروع التخرج. يتضمن المشروع تطبيقات عملية


