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: 
 بناء قدرات علمية متميزة في علوم وتطبيقات نظم المعلومات اإلدارية.

 
: 

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

:
نظم إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تطبيق المفاهيم اإلدارية السليمة ومبادئ تطوير وتشغيل  .1

 .المعلومات
تنمية مهارات التفكير والمهارات الشخصية ومفاهيم السلوك التنظيمي واألخالقي في عملية تطوير  .2

 .النظم المعلوماتية
 .رفع سوية الطلبة في تطبيق المفاهيم التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات .3
 .رفع سوية الطلبة في إدراك المفاهيم األمنية لحماية البيانات .4
ع القدرات البحثية والعقلية التي تتجه نحو تعزيز نظم المعلومات المتعلقة باآلثار المترتبة على تشجي .5

 اإلعمال.منظمات 
ع قدرات الخريج على تطبيق أنظمة تحليل النظم والتصميم ونظم المؤسسة وذكاء األعمال فر  .6

 والمفاهيم المتعلقة بإدارة المشاريع والمخاطر.
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 .المعلومات اإلدارية مجاالت نظمإنجاز البحث العلمي في  .1
 .والنوعية في تحليل البيانات واتخاذ القراراتاستخدام األساليب الكمية  .2
 .التي تواجهها منظمات األعمال المشكالتحل لالتفكير النقدي واإلبداعي توظيف مهارات التحليل و  .3
 .تحليل وتصميم نظم بيئات عمل مختلفة .4
 تحليل الجوانب األخالقية لمسؤولية المجتمع وانعكاسات قرارات منظمة األعمال. .5
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ساعة معتمدة  (33من ) االدارية نظم المعلومات في تخصص( الشامل)مسار  الماجستيرتتكون الخطة الدراسية لدرجة 
 موزعة على النحو اآلتي:

 

73 24 اإلجبارية المتطلبات أوالا 
27 9 االختيارية المتطلبات ثانياا 

33 100%  

 
 

 

x x  X X  X  5 0  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  لالتسلســــ

 

24
 

 

 
 

 3 منهجية البحث العلمي لطلبة االعمال 20172011
05720  3 إدارة تراسل البيانات 701
05720  3 االعمال االلكترونية المتقدمة 702

03705720  3 نظم إدارة المعرفة المتقدمة 
05720  3  نظم دعم القرارات 705
05720  3 نظم معلومات إدارية متقدمة 701
05720  3 تحليل وتصميم النظم المتقدمة 701
05720  3 ادارة نظم قواعد البيانات المتقدمة 702

24 
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 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (ساعات معتمدة 9) اختيارية:متطلبات  ثانياا:
 

  
 

05720  - 3 موضوعات خاصة في نظم المعلومات االدارية 706
07091720 الصغيرة االعمالالريادة وإدارة    3 - 
05720  - 3 ذكاء االعمال 704

73021820  - 3 نظم معلومات إدارة الموارد البشرية 
07052720  - 3  المحاسبة اإلدارية  

 - 3 اإلدارة التسويقية 20472011
05720  - 3 امن نظم المعلومات وحمايتها 707
05720  - 3 حلقة بحث في نظم المعلومات االدارية 702

  9 
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 (:3،ن:3منهجية البحث العلمي لطلبة االعمال )  20172011
يهدف هذا المساق لتوضيح مفهوم البحث العلمي ودوره في دعم القرارات في منظمات االعمال، ويعنى بجميع مراحل 
عملية البحث العلمي بما فيها تحديد مشكلة البحث وتعريف المتغيرات واختيار تصميم البحث وصياغة الفرضيات وجمع 

صف البيانات بة التقرير النهائي والمراجع. كما يعالج هذا المساق و البيانات واختبار فرضيات الدراسة وتفسير النتائج وكتا
وذلك بتنظيمها وعرضها ثم حساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لها ودراسة العالقة الخطية بين المتغيرات 

وموضوع العينات  Fوتوزيع tبما في ذلك معامل االرتباط ومعادلة االنحدار. كما يشمل المساق التوزيع الطبيعي وتوزيع 
وتوزيعات المعاينة ليتمكن الطالب من دراسة التقدير واختبار الفرضيات حول معدل مجتمع والفر ق بين معدلي مجتمعين 

 .في العلوم االجتماعية SPSSوتحليل التباين واالنحدار البسيط والمتعدد. يستخدم المساق البرمجية اإلحصائية 
 

  :(3،ن،3المعلومات اإلدارية المتقدمة ) نظم  20570701

األسس والنظريات والتقنيات الخاصة إلدارة تكنولوجيا المعلومات مع التركيز  فييهدف هذا المساق إلى إكساب الطلبة 
على التحديات والفرص والمخاطر. ويغطي هذا المساق طيف واسع من المفردات منها، مقدمة إلى نظم المعلومات 

ارة الشركة الرقمية، نظم المعلومات في المؤسسات، نظم المعلومات والمنظمات واإلدارة، األعمال االلكترونية اإلدارية، أد
المعدات المادية والبرمجية، أدارة موارد البيانات، بيئة تكنولوجيا المعلومات ونظم االتصاالت  والتجارة االلكترونية، أدارة

 ة والشبكات.والنظم الالسلكية ونظم االتصاالت النقال
 

   :(3،ن،3تحليل وتصميم النظم المتقدمة ) 20570701

هذا المساق يختص بمنهجيات وأدوات وتقنيات تحليل وتصميم النظم. ويشمل هذا المساق مفردات عديدة منها: أنواع 
التحليل والتصميم النظم، والحاجة إلى تحليل وتصميم النظم ومراحل تطوير النظم. أدارة مشاريع نظم المعلومات. تقنيات 

كجمع البيانات وأجراء المقابالت واالستبيانات، وأخذ العينات والتحقيق واستخدام مخططات انسيابية. كذلك أنواع نماذج 
 تطوير الفعاليات البرمجية كالنماذج الريادية وأسلوب تطوير التطبيق السريع تطوير.

 
 :(3،ن،3إدارة نظم قواعد البيانات المتقدمة ) 20570702

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطلبة مفاهيم وتقنيات نظم أدارة قواعد البيانات. ويشمل المساق مفردات عديدة منها: 
ولغة قواعد البيانات وتنفيذ نظم أدارة قواعد البيانات. هيكلية نظم قواعد البيانات ونماذج تنظيم  ،تصميم قواعد البيانات

البيانات مع التركيز على النموذج ألعالئقي وتطبيع صيغ البيانات. لغة االستفسار المهيكلة واألنظمة الموزعة وأمن وإدارة 
 وصيانة قواعد البيانات.
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 :(3،ن،3ونية المتقدمة )ال االلكتر األعم 20570702

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطلبة المعرفة بمبادئ وأساسيات األعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية، والبيئة التحتية 
الالزمة واستراتيجيات وتطبيقات األعمال االلكترونية وتعريف لمنظم إدارة التطبيقات الخاصة مثل نظم إدارة سالسل التوريد 
وإدارة عالقات الزبائن والمشتريات والتسويق االلكتروني وإدارة التغيير وتحليل وتصميم وتنفيذ وصيانة نظم وتطبيقات 

 األعمال االلكترونية.
 

 (:3،ن،3إدارة تراسل البيانات ) 20570701
مل الموضوعات،  مبادئ يقدم هذا المساق لمحة عامة عن مفاهيم تقنيات التصميم والتنفيذ األساسية لهندسة الشبكات وتش

الشبكات، التحكم في اإلرسال البروتوكول / بروتوكول اإلنترنت، التسمية والعنونة )نظام اسم المجال( ، البيانات تقنيات 
، الخدمات ، السيطرة على االزدحام التشفير / فك التشفير ، بروتوكوالت طبقة الوصلة ، بروتوكوالت التوجيه ، طبقة النقل

، خدمات الشبكة ، أجهزة التوجيه القابلة للبرمجة وشبكات التراكب ، الشبكات الالسلكية والمحمولة ، واألمن  جودة الخدمة
 .في شبكات الكمبيوتر ، وشبكات الوسائط المتعددة ، وإدارة الشبكة

 
 :(3،ن،3)  الذكاء األعم 20570704

يقدم هذا المساق لمحة عامة عن مفاهيم التكنولوجيا لتحليل البيانات وتقديم معلومات عملية تساعد المديرين التنفيذيين 
مجموعة واسعة من األدوات  BIوالمديرين والمستخدمين النهائيين اآلخرين على اتخاذ قرارات تجارية مستنيرة. يشمل 

، وإعدادها من جمع البيانات من األنظمة الداخلية والمصادر الخارجية والتطبيقات والمنهجيات التي تمكن المؤسسات
لتحليل وتطوير وتشغيل االستعالمات مقابل تلك البيانات وإنشاء تقارير ولوحات معلومات وتصورات البيانات إلتاحة 

 .، وكذلك العاملين في مجال التشغيلالنتائج التحليلية لصناع القرار في الشركات
 

 :(3،ن،3) المتقدمةإدارة المعرفة نظم  20570703

هذه النظم في مساعدة المنظمة على خلق واكتساب  واستخداموكيفية إدارة المعرفة نظم يقدم هذا المساق لمحة عامة عن 
المعرفة وتخزين وتوثيق المعرفة ومشاركة المعرفة وتطبيقها، كما تبين كيفية استخدام ادوات الذكاء االصطناعي والنظم 

 .الخبيرة وتنقيب البيانات في عمليات ادارة المعرفة
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 :(3،ن،3)  أمن نظم المعلومات 20570707

 ندراسة عميقة وشاملة لمبادئ وممارسات األمن في نظم المعلومات. تشمل الموضوعات مفاهيم أميقدم هذا المساق 
المعلومات األساسية، وتقنيات الهجوم الشائعة، وسياسات األمان العامة، وأدوات التشفير األساسية، والمصادقة، والتحكم 

ونية واألخالقية في أمن أنظمة المعلومات. من خالل في الوصول، وأمن البرمجيات، وأمن نظام التشغيل، والقضايا القان
هذا المساق، سيكون الطالب قادرين على فهم المبادئ والممارسات األساسية في أمن أنظمة المعلومات. على وجه 

 .، وما هي التهديدات الشائعة، فهم ماهية النظرية األساسية الكامنة وراء أمان الكمبيوترالخصوص
 

 :(3،ن،3) معلومات إدارة الموارد البشريةنظم  20873021
يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بأنظمة المعلومات المتخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية والموزعة على 

اختيار وتعيين وتدريب ومكافئات ومعالجة أوضاع الموارد وظائف الموارد وممارسات الموارد البشرية من استقطاب و 
 البشرية.

 
 :(3،ن،3) موضوعات متقدمة في نظم المعلومات اإلدارية  20570706

لتعريف الطالب على المفاهيم والموضوعات الحديثة في مجال نظم المعلومات اإلدارية من أنظمة يهدف هذا المساق 
 ومجاالت تقنية وإدارية متعلقة بالتخصص والمتداول تطبيقاتها في مجال البحث العلمي.

 
 :(3،ن،3) القرارات عمنظم د 20570705

هذا المساق يختص بنظريات ومنهجيات وأدوات تطوير نظم دعم القرارات وإتاحة المعرفة والمهارات لفهم كيفية بناء وتنفيذ 
ودعم تلك النظم. يغطي هذا المساق مفردات عديدة منها: أنواع نظم دعم القرارات اإلدارية، مراحل تطوير نظم دعم 

عم القرارات، كقاعدة البيانات وقاعدة النماذج وقاعدة المعرفة وأسلوب التفاعل اإلنساني مع نظم القرارات، مكونات نظم د
دعم القرارات مع التركيز على المواضيع ذات الصلة مثل مستودعات البيانات والحصول على البيانات وتنقيب البيانات 

 وإدارة المعرفة. وتقنيات الذكاء في نظم دعم القرارات
 

 (3،ن،3)حلقة بحث في نظم المعلومات االدارية  20570702
البحث العلمي في موضوعات نظم المعلومات منهجيات  قديمإلى تمساق حلقة بحث في نظم المعلومات االدارية هدف ي

يعطى . االدارية، حيث يتم مناقشة مشكالت بحثية في المجال وتعليم الطالب كيفية اختيار وتحديد المشكالت البحثية
ضمن عنوان الدراسة، والمقدمة والمشكلة واالسئلة الطالب فرصة الختيار مشكلة بحثية وتقديم مقترح لدراسة مشكلة بحثية يت

للدراسة، واهمية الدراسة وفرضياتها ونموذجها وتعريفاتها االجرائية، كما يقدم الطالب في المقترح الدراسات السابقة ومنهجية 
 سة.والدراسة ومجتمع الدرا
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 :(3،ن،3) التسويقية اإلدارة 20472011
يهدف هذا المساق إلى دراسة اإلدارة التسويقية المتقدمة وبكل محطاتها ومحاورها مع تزويد الطلبة بمهارات ذات عالقة 

التسويقي بكيفية تطبيق الوظائف اإلدارية على النشاط التسويقي، ومهارة التخطيط التسويقي، والتنظيم والتنسيق والتوجيه 
والقيادة والسيطرة، والتنفيذ لألنشطة التسويقية، وعملية اتخاذ القرارات التسويقية وأخيراا الرقابة والتدقيق التسويقي وخصائص 

 مدير التسويق العالمي.
 

   :(3،ن،3)ارية المحاسبة اإلد 20270705
مساهمة، وهذا يتضمن كل من قائمة الدخل  يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بكيفية قراءة القوائم المالية لشركة

وقائمة الدخل الشامل وقائمة حقوق المساهمين وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية، وكذلك تعريف الطالب 
بكيفية احتساب بعض المؤشرات والنسب المالية المتعلقة بربحية الشركة ومالءتها المالية من واقع تلك القوائم المالية. 
ومن جانب اخر يعرض المساق الفرق ما بين المحاسبة اإلدارية والمحاسبة المالية وتعريف الطالب بالموازنات التقديرية 

 وأنواع التكاليف ونقطة التعادل.
 


