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 رؤية القسم

لمستوى نظم المعلومات اإلدارية على ااألكاديمي والبحثي في مجال  والتعلم تميز في التعليمالو ريادة ال
 . قليميإلالمحلي وا

 رسالة القسم
ل للعم وأخالقيات المهنة نظم المعلومات اإلداريةمدعمة بمعارف ومهارات مؤهلة علميًا كوادر  إعداد

ايير وفًقا لمع، واإلقليميلتلبية احتياجات المجتمع المحلي ، إلدرايةفي كافة مجاالت نظم المعلومات ا
 . الجودة المحلية والدولية

 البرنامجرسالة 
المهنة  ومدعمة بالمعارف والمهارات وأخالقيات في نظم المعلومات اإلداريةمتميزة  تقديم برامج أكاديمية

يم من خالل كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة المعايير المحلية والدولية وفًقا لمعايير إدماج التعل
 اإللكتروني.

 البرنامج التعليميةأهـداف 
 

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

وير تنمية مهارات التفكير والمهارات الشخصية ومفاهيم السلوك التنظيمي واألخالقي في عملية تط .2
 .نظم المعلومات

 .الطلبة في تطبيق المفاهيم التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات قدرات تنمية .3
 األعمال.منظمات  فينظم المعلومات نجاح تعزيز  في القدرات البحثية تنمية .4
 إعداد كوادر تدريسية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم. .5
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 مخرجات التعليميةال

 

دارة مشاريع إدارية و إلنظمة المعلومات اأفهم المعارف النظرية والعملية الحديثة في مجال  .1
 تكنولوجيا المعلومات.

 شرح دور انظمة المعلومات في حل المشكالت واتخاذ القرارات. .2

 تطبيق مهارات التعامل مع نظم المعلومات اإلدارية. .3
 .نظمة المعلومات والمحافظة على ديمومتهاأ تحليل .4

 نظمة المعلومات.أعمال و ألدارة اإخالقية في مجال ألالمسؤوليات ا تقييم .5

  االتصال والعمل الجماعي.تطوير مهارات  .6
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ساعة معتمدة موزعة على ( 132) من نظم المعلومات اإلدارية تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 النحو اآلتي:

 

 %20.5 27 متطلبات الجامعة أوالً 
 %18 24 متطلبات الكلية ثانياً 
 %61.5 81 متطلبات التخصص  ثالثاً 

132 100 
 

 

 

X x  x X  1,2,3,4,5  5 0  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  لالتسلســــ
 االعمال  نظم المعلومات  …,1,2,3  سنة-فصل  الفي المج

 

 

 عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية المجال المعرفي رمز المجال
 15 ادارة وتحليل البيانات وتصميم االنظمة 1
 15 والمالية اإلدارية العلوم 2
 12 لغات البرمجة وتطبيقاتها في مجال االعمال 3
 12 وتطبيقاتها األعمال معلومات نظم 4
 9 اإللكترونية والوسائط المتعددةنظم األعمال  5
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27*

 ساعة معتمدة (18)متطلبات الجامعة اإلجبارية:  .أ

 

 
 

 50511108 3 )اللغة العربية( 1مهارات االتصال والتواصل  50511104
)اللغة  1مهارات االتصال والتواصل  50511105

 االنجليزية(
3 50511109 

 - 0 العربية )استدراكي( اللغة 50511108
  0 اإلنجليزية )استدراكي( اللغة 50511109
  0 الحاسوب )استدراكي( مهارات 50511110
  3 المجتمعية والمسؤولية الحياتية المهارات 50511205
 - 3 الوطنية التربية 50511206
 - 3 واالبتكار الريادة 50511305
 - 3 العسكرية العلوم 50511308

 

 ساعات معتمدة( يختارها الطالب من المساقات اآلتية: 9متطلبات الجامعة االختيارية: ) ب.

 
 

 

  50511104 3 )اللغة العربية( 2مهارات االتصال والتواصل  50521106
  50511105 3 )اللغة االنجليزية( 2مهارات االتصال والتواصل  50521107
 - 3 النفس علم مبادئ 50521203
 - 3 االنسان حقوق  50521204
 - 3 اإلسالمية الثقافة 50531101
 - 3 الهاشمية والوصاية القدس تاريخ 50531205
  50511110 3 حاسوبية مهارات 50541103
 - 3 والبيئة التنمية 50541204
 - 3 والمجتمع الصحة 50541206
 - 3 اجنبية لغة 50541308
  50511110 3 الرقمية الثقافة 50541309
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24

 

 ساعة معتمدة( 24) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساقاسم  رقم المساق
 ------ - 3 3 مبادئ إدارة األعمال 20111101
 ------ - 3 3 (1مبادئ المحاسبة ) 20211101
 ------ - 3 3 مبادئ اإلدارة المالية 20311101
 ------ - 3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101
 ------ - 3 3 مبادئ التسويق 20411101
 ------ - 3 3 اساسيات نظم المعلومات اإلدارية 20541101
 ------ - 3 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 20851101
 ------ - 3 3 واالحتماالت مبادئ اإلحصاء 50231129

  0 24 24 المجموع
 

81
 ساعة معتمدة( 60) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

 

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م اسم المساق رقم المساق
 )س(( 50551106) - 3 3 بحوث العمليات 20133203

20120433  )س((20411101)  3 3 التسويق االلكتروني 
 )س(( 20411101) - 3 3 ادارة عالقات الزبائن 20433204
 )س((20541101) - 3 3 تحليل وتصميم نظم المعلومات 20512101
 )س(( 20541101) - 3 3 نظم ادارة المعرفة 20512103
 )س(( 20541101) - 3 3 إدارة قواعد البيانات 20512203
 )س(( 20512203) - 3 3 تطبيقات قواعد البيانات 20513106
 )س((20552202) - 3 3 امن نظم المعلومات 20513204
 )س(( 20512203) - 3 3 نظم دعم القرار وذكاء االعمال 20514105
 )س(( 20541101) - 3 3 تكنولوجيا المعلوماتادارة مشاريع  20524206
 ------ - 3 3 مقدمة في البرمجة 20531201
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 المتطلب السابق عملي نظري  س.م اسم المساق رقم المساق
 ------ - 3 3 تطبيقات الحاسوب في االعمال 20532102
 )س(( 20541101) - 3 3 نظم معلومات ادارية متقدمة 20542205
 )س(ERP 3 3 - (20541101 )نظم تخطيط الموارد  20543102
 )س(( 20541101) - 3 3 وسائط التواصل االجتماعي 20543203
 )س(( 20512101) - 3 3 نظم الشبكات واالتصاالت لألعمال 20552202
 )س(( 20541101) - 3 3 االعمال االلكترونية 20553101
 ------ - 3 3 تصميم مواقع الكترونية 20553104
 س. م 90اجتياز  3 - 3 مشروع تخرج 20564205
 س. م 90اجتياز  3 - 3 التدريب الميداني 20564206

  6 54 60 المجموع
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 9)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 المتطلب السابق عملي نظري  س.م اسم المساق رقم المساق

 ()س(20111101) - 3 3 مهارات االتصال االداري  20111206
 ()س(20111101) - 3 3 اإلدارة االستراتيجية 20113104
 ()س(20111101) - 3 3 الريادة في االعمال 20113108
 ()س(20111101) - 3 3 إدارة الجودة الشاملة 20132206
 ()س(20111101) - 3 3 ديإدارة سلسلة التزو  20142203
 )س(( 20542205) - 3 3 نظم المعلومات في خاصة موضوعات 20514107
 )س(( 20541101) - 3 3 نظم المعلومات االستراتيجية 20543205
 )س(( 20541101) - 3 3 نظم المعلومات التسويقية 20553205

  0 24 24 المجموع
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 المتطلب السابق عملي نظري  س.م اسم المساق رقم المساق
 ()س(20111101) - 3 3 واالزماتادارة التغيير  20143101
 )س(( 50231129) - 3 3 أساليب البحث العلمي 20503103

42105205  ------ - 3 3 الحاسوب اخالقيات 
 ------ - 3 3 رياضيات األعمال 50551106

   12 12 المجموع
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 السنة األولى
 الفصل األول

 اسم المساق رقم المساق
 الساعات
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

 --------- ---------- 3 مبادئ إدارة األعمال 20111101
 --------- ---------- 3 (1مبادئ المحاسبة ) 20211101
 --------- ---------- 3 مبادئ اإلدارة المالية 20311101
 --------- ---------- 3 مبادئ التسويق 20411101
 --------- ---------- 3 اساسيات نظم المعلومات اإلدارية 20541101

  15 المجموع
 
 

 الفصل الثاني

 --------- ---------- 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101
 --------- ---------- 3 اساسيات إدارة الموارد البشرية 20851101
 --------- --------- 3 مبادئ اإلحصاء واالحتماالت 50231129
 --------- ---------- 3 متطلب جامعة اجباري  -------
 --------- -------- 3 متطلب جامعة اجباري  --------
 -------- -------- 3 البرمجةمقدمة في  20531201

   18 المجموع
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 اسم المساق رقم المساق
 الساعات
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

  ------- 3 متطلب جامعة اجباري  -------
  واالحتماالت مبادئ اإلحصاء 3 أساليب البحث العلمي 20503103
 ------- ---------- 3 اخالقيات الحاسوب 20552104

 3 تحليل وتصميم نظم المعلومات 20512101
اساسيات نظم المعلومات 

 اإلدارية
------- 

 ------- -------- 3 متطلب جامعة اجباري  -------
 ------- -------- 3 تطبيقات الحاسوب في األعمال 20532102

  18 المجموع
 
 

 الفصل الثاني

 اسم المساق المساقرقم 
 الساعات
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

 ----- تحليل وتصميم نظم المعلومات 3 تصاالت لالعمالواالنظم الشبكات  20552202

 3 نظم معلومات ادارية متقدمة 20542205
اساسيات نظم المعلومات 

 اإلدارية
----- 

اساسيات نظم المعلومات  3 إدارة قواعد البيانات 20512203
 اإلدارية

----- 

 ------- -------- 3 رياضيات األعمال 50551106

 3 نظم إدارة المعرفة 20512103
اساسيات نظم المعلومات 

 اإلدارية
----- 

 ----- --------- 3 جامعة اختياري متطلب  --------
   18 المجموع
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 اسم المساق المساقرقم 
 الساعات
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

  رياضيات األعمال 3 بحوث العمليات 20133203

 اساسيات نظم المعلومات اإلدارية 3 وسائط التواصل االجتماعي 20543203
------
---- 

 إدارة قواعد البيانات 3 تطبيقات قواعد البيانات 20513106
------
---- 

 اساسيات نظم المعلومات اإلدارية 3 االعمال االلكترونية 20553101
------
---- 

  --------- 3 جامعة اختياري متطلب  --------
  --------- 3 متطلب جامعة اجباري  -------
   18  المجموع

 
 

 

 اسم المساق رقم المساق
 الساعات
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

 ------- --------- 3 متطلب جامعة اجباري  --------

 3 امن نظم المعلومات 20513204
نظم الشبكات واالتصاالت 

 لألعمال
--------- 

 ERP 3نظم تخطيط الموارد  20543102
اساسيات نظم المعلومات 

 اإلدارية
--------- 

 -------- -------- 3 تصميم مواقع الكترونية 20553104
 --------- -------- 3 اختياري  تخصصمتطلب  --------
 --------- مبادئ التسويق 3 لكترونيالتسويق اإل 20433201

   18 المجموع
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 اسم المساق رقم المساق
 الساعات
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

 ------- مبادئ التسويق 3 ادارة عالقات الزبائن 20433204
 ------- --------- 3 متطلب جامعة اختياري  --------
 ------- -------- 3 اختياري  تخصصمتطلب  --------
 ------- مبادئ إدارة األعمال 3 ادارة التغيير واالزمات 20143101

  12 المجموع
 
 
 

 

 اسم المساق رقم المساق
 الساعات
 المعتمدة

 المتطلب السابق
المتطلب 
 المتزامن

 --------- إدارة قواعد البيانات 3 نظم دعم القرارات وذكاء االعمال 20514105
 --------- س. م  90 اجتياز 3 مشروع تخرج 20564205

 3 لوجيا المعلوماتو ادارة مشاريع تكن 20524206
اساسيات نظم 

 المعلومات اإلدارية
--------- 

 --------- س. م  90 اجتياز 3 التدريب الميداني 20564206
 ------- -------- 3 اختياري  تخصصمتطلب  --------

   15  المجموع
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 ، المتطلب السابق : اليوجد (. 0،ع:3،ن:3) أساسيات نظم المعلومات اإلدارية  20541101

نواع المساق مقدمة لنظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، ويحدد األتحقيق أهداف األعمال االستراتيجية. يوفر هذا 
األساسية لنظم المعلومات التجارية، ومفاهيم تطوير نظم المعلومات، وتطبيق البرمجيات. سيتم عرض الطالب على 

لى االعتبارات عتم التركيز أهمية إدارة نظم المعلومات اإلدارية، وإدارة موارد المعلومات وقضايا اإلدارة في تطوير النظم. ي
 اإلدارية العليا المستوى المرتبطة بتطوير ونشر واستخدام نظم المعلومات.

 
 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3)  مبادئ إدارة األعمال 20111101

اهتمام  اإلدارية، مع إيالءمناقشة وتحليل المبادئ األساسية والمفاهيم والمصطلحات والممارسات يركز هذا المساق على 
لى خاص إلى المستويات االدارية والوظائف اإلدارية األساسية من تخطيط، وتنظيم، وقيادة وتوجيه، ورقابة إضافة إ

تطور الفكر اإلداري المعاصر من خالل استكشاف نظريات اإلدارة وممارستها في ادارة المنظمة وموظفيها لتلبية 
 والخاصة الحديثة وبما يتالءم مع اإلدارة العالمية.احتياجات المؤسسات العامة 

 
 ، المتطلب السابق : ال يوجد(.0،ع:3،ن:3) ( 1مبادئ المحاسبة ) 20211101

لتي تسجيل والتقرير عن العمليات المالية االو  يركز هذا المساق على تعريف الطالب بأسس المحاسبة المالية وكيفية
لية واعداد القوائم المالية. حيث يكتسب الطالب فهمًا واضحًا للعم المحاسبية،الدورة  االعمال، واكمالتخص قطاع 

 من خالل عرض التمارين والمشاكل في هذا المساق. المالية،المحاسبية والخطوات التي تنتج عنها القوائم 
 

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3دارة مالية ) إمبادئ  20311101
 دارةواإل العامة المالية وهي عام بشكل المالي الحقل بمكونات العالقة ذات األساسية المفاهيميركز هذا المساق على 

 الثالثة العناصر من عنصر بكل الخاصة المهمة والقضايا واألهداف الشخصية؛ والمالية الخاص القطاع في المالية
 ووظائف عناصره؛ وتكاليف ومكوناته المال رأس وهيكل والمخاطرة والربحية والسيولة النقدي التدفق مفاهيم مثل المذكورة
 .بوظائفه لقيامه عام كإطار والمخاطر العوائد بين للمبادلة التعرض مع عام بشكل وسلطاته المالي المدير

 
 المتطلب السابق : ال يوجد(.، 0،ع:3،ن:3) أساسيات إدارة الموارد البشرية 20851101

لبشرية، االموارد  العمل، وتخطيط تحليل ووظائفها: وأهميتها البشرية الموارد مفاهيم إدارةيركز هذا المساق على دراسة 
  وإدارة األداء، وإدارة االحتفاظ بالعاملين. والتدريب والتطوير والتعويضات، واالختيار والتعيين واالستقطاب
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 المتطلب السابق : ال يوجد(.، 0،ع:3:،ن3مبادئ األقتصاد الجزئي ) 20351101

تصادي مع علم االقتصاد والمبادئ االساسية المتعلقة بتعريفه واهدافه وادوات التحليل االقيركز هذا المساق على دراسة 
لمشكلة اعرض الهم النظم االقتصادية الموجودة في عالمنا واستعراض اهم المرتكزات التي تقوم عليها، وبيان موقفها من 

االقتصادية وطريقة عالجها كما يركز المقرر على توضيح اهم موضوعات النظرية االقتصادية الجزئية مثل نظرية 
الطلب وقانون الطلب وسلوك المستهلك وكيفية تحقيقه للوضع االمثل اما جانب العرض فيشمل نظرية العرض وقانون 

ي في ظل دوال االنتاج والتكاليف ومن خالل العمل ف العرض وسلوك المنتج والمنشأة وكيفية تحقيقها للوضع االمثل
 االسواق المختلفة وخصوصا سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكار.

 
 المتطلب السابق : ال يوجد(. ، 0،ع:3،ن:3مبادئ التسويق )20411101 

ف هذا المؤثرة عليه ويهدالتسويق كمبادئ وأسس ومفاهيم أوليه وأهداف التسويق والعوامل يركز هذا المساق على دراسة 
زيجه مالمساق إلى تعريف الطلبة بالمبادئ والمفاهيم التسويقية الحديثة ويشمل دراسة تطور مفاهيم التسويق  وعناصر 

ث التسويق، وركائز بنائه ومنافعه وانواعه وعيوبه ، والبيئة التسويقية وتجزئة التسويق، وسلوك المستهلك، ومعلومات وبحو 
لمتكاملة هدفة، وتطوير المنتجات، والقنوات التوزيعية، ووضع السياسات السعرية واالتصاالت التسويقية اواألسواق المست

 وعناصره الترويجية والتسويق االلكتروني ومنافعه ومزاياه واهميته .
 

 المتطلب السابق : اليوجد (.، 0،ع:3،ن:3)مبادئ اإلحصاء واالحتماالت  50231129
ن علم اإلحصاء كأداة من أدوات التحليل الكمي وارتباط ذلك بتخصصه من خالل التمارييركز هذا المساق على دراسة 

ادة المحلولة من واقع الحياة التجارية. وبشكل خاص يركز المساق في الجزء األول على اكتساب الطالب مهارة االستف
اد سة مشكلة معينة من خالل تنظيم هذه البيانات وعرضها وإيجمن البيانات والمعلومات التي يقوم بجمعها بهدف درا

الطالب  المقاييس اإلحصائية الهامة لها مثل الوسط الحسابي والوسيط والتباين واالنحراف القياسي ... إلخ، مما يساعد
لذي اخطي البسيط على المقارنة بين الظواهر المختلفة ويتعرض هذا الجزء أيًضا لدراسة موضوع االرتباط واالنحدار ال

مي يمكن الطالب من إمكانية التنبؤ بقيمة متغير تابع لمتغير مستقل وبالتالي حسن التخطيط للمستقبل على أساس عل
ي التغلب سليم، وأما الجزء الثاني فيركز على تنمية قدرات الطالب الذهنية في القدرة على استخدام نظرية االحتماالت ف

 ي تخصصاته في كلية التجارة وذلك من خالل األمثلة العملية. على الصعوبات التي تواجهه ف
 

 ، المتطلب السابق : اليوجد (. 0،ع:3،ن:3األعمال ) تطبيقات الحاسوب في  20532102
 هذا.رعةتطبيق برامج الحواسيب الصغيرة لرجال األعمال واالقتصاد، واتخاذ القرارات اإلدارية في البيئات المتغيرة بس

بالطبع سوف تغطي تطبيقات الكمبيوتر، وبرامج اإلنتاجية )معالجة النصوص، جدول البيانات، قاعدة البيانات، 
 .والعرض(
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 (.ةاساسيات نظم المعلومات اإلداري، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  ERP موارد التخطيط نظم  20543102
بدمج  ERPالدورة هو إظهار كيف تقوم أنظمة  االرئيسي في هذ(. التركيز ERPمفاهيم تخطيط موارد المؤسسة )

ق تدف ERPsystemالعمليات التجارية في المجاالت متعددة الوظائف ودعم إدارة األعمال وتحليل األداء. يدمج نظام 
ظمة درس هذا المساق أيًضا كيف تطورت أنيالبيانات والمستندات من منطقة وظيفية واحدة إلى العملية التالية. سوف 

 .تخطيط موارد المؤسسات من أنظمة الحواسيب المبكرة والتصنيع ، واآلثار المترتبة على التشريعات
 

 (. إدارة قواعد البيانات ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  ت وذكاء األعمالنظم دعم القرار  20514105
يع العديد من المنظمات في حاجة إلى نظم دعم القرار وذكاء األعمال للوصول السر المستخدمين من رجال األعمال في 

وتحليل  والسهل إلى المعلومات، التخاذ قرارات في الوقت المناسب ودقيقة. الرجوع إلى التقنيات والممارسات لجمع ودمج
حدة رارات التجارية. توفر هذه الو وعرض المعلومات التجارية. والغرض من نظام دعم القرار هو دعم أفضل التخاذ الق

 أساسا لتدريس موضوع نظم دعم القرار من العمليات المعرفية ومنظور صنع القرار. ويؤكد المحتوى على التطبيقات
اإلدارية وما يترتب على تكنولوجيات دعم القرارات من آثار على تلك المسائل. هذا بالطبع وضع تركيز قوي على 

اإلدراكية  القرار والعمليات ق "دعم" جانب من نظام دعم مفاجآت. وتشمل تغطية صنعمساعدة الطالب فهم دقي
 .موضوعات مثل نماذج صنع القرار، والتحيز واالستدالل، واستراتيجيات القرار، والمحاكاة، واالكتشاف

 

 (.مبادئ التسويق، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3الزبائن    ) ارة عالقات إد 20433204
ميم إدارة عالقات العمالء اإللكترونية في تحقيق الرضى لدى العمالء في ظل النظام اإللكتروني الذي يتسم بتصدور 

ه وتفاعل ديناميكي ينعكس على رضا العمالء من خالل تسليط الضوء على ما هو اإلنترنت كأهم والتحديات التي تواج
ا مؤخرا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، منظمات األعمال، وخاصة مع التطورات الهائلة التي شهدته

ن وبسبب التحوالت التي تحدث في اتجاه فلسفة التسويق العمالء، والتي أصبحت األصول األكثر ربحا من المنظمات م
العمالء قة خالل عالقة جيدة مع اإلدارة والتكنولوجيا الجديدة لهذه اإلدارة والتي تعتمد على شبكة اإلنترنت ال ظهار عال
ء من أجل إلكترونيا، وتم التوصل إلى هذا األخير نتيجة كبيرة أن هناك عالقة وثيقة بين اإلنترنت وإدارة عالقات العمال

 كسب والبقاء في اتصال دائم مع الجهاز وبالتالي رفع مستوى الكفاءة واألداء
 

 (.سيات نظم المعلومات اإلداريةاسا، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3) األعمال اإللكترونية    20553101
رات: مفاهيم ومهارات لالستخدام االستراتيجي للتجارة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة من ثالثة منظو 

يكل األعمال للمستهلكين، واألعمال التجارية إلى األعمال، وبين المنظمة. دراسة التجارة اإللكترونية في تغيير ه
د واتخاذ بأكملها، وكيفية تأثيرها على العمليات التجارية بما في ذلك المعامالت اإللكترونية وسالسل التوريالصناعات 

 :القرارات واألداء التنظيمي. المتطلبات األساسية
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 (. نظم الشبكات واالتصاالت لألعمال، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3) المعلومات  نظم أمن 20513204
يات األساسية لألمن الفضائي والمعلومات والممارسات والعمليات الرئيسية إلدارة األمن بشكل فعال. أساسالمفاهيم 

على سبيل المثال ال الحصر( الطوبولوجيا والبروتوكوالت وحفظ العناوين والخدمات، )بما في ذلك  -الشبكة األساسية 
 .وقضايا األمن التي تؤثر على الشبكات

 .ماذا هو أساسي للكمبيوتر وأمن المعلوماتالتشفير األساسي ول
 

 (.اساسيات نظم المعلومات اإلدارية، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3) نظم إدارة المعرفة  20512103
عرض متكامل متعدد التخصصات أن معنى مجموعة متنوعة  تغطية شاملة ألحدث نظرية وممارسة إدارة المعرفة و مع

عي، بشكل مربك من علوم الكمبيوتر ورجال األعمال منظورات إدارة المعرفة الناشئة في وقت واحد من الذكاء االصطنا
ا يونظم المعلومات، والسلوك التنظيمي. يغطي بشكل صلب المكونات التقنية "الصلبة" ألدوات الكمبيوتر والتكنولوج

اخل المنظمة. إلدارة المعرفة، دون أن يغيب عن باالحتياجات "لينة" اإلدارة والتحديات في االستفادة من المعرفة بفعالية د
عداد يقيم بشكل حاسم الطبيعة، تمثيل الكمبيوتر، والوصول، واستخدام المعرفة مقابل المعلومات في سياق اإلنسان. إ 

 النظم على حد سواء في االقتصاد القائم على المعرفة الحديثة اليوم.أساسي للعمال اإلداريين والتقنيين و 
 

 (.مبادئ التسويق: المتطلب السابق ، 0،ع:3،ن:3التسويق االلكتروني ) 20433201
 ووظائفه نجاحه وتخطيطه ومجاله وعناصر والياته وأهميته االلكتروني التسويقيركز هذا المساق على دراسة 

 المنتج االربعة االلكتروني التسويقي المزيج وعناصر االلكتروني، التسويق ووسائل وطرق  التحتية وبنيته واستراتيجياته
 لتسويقا وتطبيقات االلكتروني، واالعالن اإللكتروني والتوزيع االلكتروني والترويج االلكتروني والتسعير االلكتروني
 االلكتروني التسويق وواقع البينية االلكترونية بالتجارة فيعر  ما أو األعمال وأسواق االستهالكية األسواق في االلكتروني

  العربية. الدول في
 

 (.رياضيات األعمال، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3) حوث العمليات ب 20133203
ة الحيا القدرة على حل المشاكل أو أمر بالغ األهمية لكل من الباحثين والممارسين. أن تكون قادرة على حلمشكالت

فهم المشكلة ووضع نماذج لهابشكل صحيح وتطبيق أدوات ومهارات التحسين و الحقيقية والحصول على الحل الصحيح 
و  EXCELصياغة النماذج الرياضية التي تمثلها وتحليلها وحلها. كيفية استخدام  والمناسبة لحل النموذج الرياضي. 

LINDO البرمجة الخطية ، مشاكل تدفق الشبكة ، البرامج  لحل المشاكل. على وجه الخصوص ، سوف نغطي
 الصحيحة ،البرامج غير الخطية ، البرمجة الديناميكية ونماذج االنتظار.

 

 ، المتطلب السابق : اليوجد (. 0،ع:3،ن:3) مقدمة في البرمجة  20531201
المهام؛  مفهوم مبادئ البرمجة: المتغيرات وتسمية بهم. أنواع البيانات؛ بنود التكرار؛ اختيارات؛ قرارات؛ المصفوفات.

 .++ التطبيقات Cالطبقات؛ سالسل؛ 
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 (.اتتحليل وتصميم نظم المعلوم، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3) نظم الشبكات واالتصاالت لألعمال  20552202
ة وتطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا الشبكات في بيئة األعمال. وتشمل الموضوعات األجهزة ذات الصل مقدمة لمفاهيم

اهات الناشئة. بالشبكة وتكنولوجيا البرمجيات والمعايير والبروتوكوالت والشبكات المحلية والعريضة، وإدارة الشبكة، واالتج
إعداد ساسية لتلبية متطلبات تطبيق األعمال. سيقوم الطالب بالتركيز على القدرة على دمج المكونات التكنولوجية األ

 .مجموعة متنوعة من المشاريع التي تنطوي على تحليل وتصميم وإدارة أنظمة الشبكة
 

 (.ريةاساسيات نظم المعلومات اإلدا، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3) المعلومات  نظمتحليل وتصميم  20512101
يم الموجهة نحو نهج عملي لمساعدة الطالب على تعلم أساليب ومبادئ تطوير النظم. تحليل النظم الحديثة والتصم

وير أنظمة يغطي هذا المساق المفاهيم والمهارات والمنهجيات والتقنيات واألدوات والمنظورات األساسية لمحللي النظم لتط
 .المعلومات بنجاح

 

 (.اساسيات نظم المعلومات اإلداريةالسابق : ، المتطلب  0،ع:3،ن:3) قواعد البيانات إدارة  20512203
يانات، مقدمة البيانات، نظام قاعدة البيانات. نظرة عامة على إدارة قواعد البيانات، بنية نظام قاعدة الب اعدةبتعريف قال

ستعالم إلى النموذج العالئقي، جبر قاعدة البيانات، تصميم قاعدة البيانات، سالمة قاعدة البيانات، مقدمة ل لغة اال
سبة في مشروع لمكتئقية، سيقوم الطالب بتطبيق معارفهم او إير إلى عال -ERالمنظمة )سكل(، ورسم الخرائط بين 

 بالطبع العملي.
 

 (.إدارة قواعد البيانات، المتطلب السابق :  3،ع:0،ن:3) تطبيقات قواعد البيانات  20513106
نات بياتطوير نموذج  ،تحليل احتياجات معالجة البيانات الحالية والمستقبلية ،فهم متطلبات المستخدم/ وجهات النظر

 تطوير وصقل نموذج البيانات المفاهيمية، بما في ذلك جميع ،المؤسسة الذي يعكس قواعد العمل األساسية للمنظمة
لتصميم اتحديد متطلبات سالمة البيانات وأمنها اشتقاق تصميم مادي من  ،الكيانات، والعالقات، والصفات، وقواعد العمل

 .التطبيق، واألجهزة، ونظام التشغيل، وشبكات اتصاالت البيانات المنطقي مع األخذ بعين االعتبار متطلبات
 

 (. يةاساسيات نظم المعلومات اإلدار ، المتطلب السابق : 3،ع:0،ن:3نظم معلومات ادارية متقدمة)  20542205
االتصاالت. نظم يقدم هذا المساق موضوعات في نظم المعلومات اإلدارية مثل الشركات الرقمية وقاعدة البيانات و 

 يشرح أيًضا سبب أهمية أنظمة المعلومات لألعمال من ناحية ويصف كيف تدعم أجهزة الكمبيوتر األعمال.و 
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 (إلداريةاساسيات نظم المعلومات ا:، المتطلب السابق3،ع:0،ن:3) لوجيا المعلوماتو ادارة مشاريع تكن 20524206
رة العديد من جوانب إدا المساق مشاريع تكنولوجيا المعلومات. تغطييقدم هذا المساق المعرفة األساسية في إدارة 

مشروع ، وإدارة المشروع مثل إدارة تكامل المشروع ، وإدارة النطاق ، والوقت ، والتكلفة ، وإدارة المخاطر ، وإدارة جودة ال
 .الموارد البشرية. سيكون للطالب خبرة عملية في استخدام إدارة المشاريع

 

 ، المتطلب السابق: ال يوجد(0،ع:3،ن:3رياضيات األعمال )   50551106
شرح، و يركز هذا المساق على األدوات األساسية في علم الرياضيات وتعلم كيفية استخدام هذه المعرفة واالدوات لفهم، 

 التي سوف وحل االحداث والمشاكل في عالم االقتصاد وإدارة االعمال الحقيقي. وتشمل المواضيع في علم الرياضيات
لخطية، ايتم التعامل معها في هذا المساق: المعادالت واالقترانات بدرجاتها المختلفة، والجبر، والمصفوفات والبرمجة 

 .واللوغاريتمات والتفاضل والتكامل
 

 (.يةاساسيات نظم المعلومات اإلدار ، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3نظم المعلومات االستراتيجية ) 20543205
روري ضتكنولوجيا المعلومات أحد أصول المنظمة استراتيجية. ان النجاح في نشر واستخدام تكنولوجيا المعلومات  تعتبر

ضايا لمنظمات االعمال لتحقيق النجاح واكتساب ميزة تنافسية. والنتيجة الحتمية هي نمو الطلب على إرشادات حول الق
قة باستخدام جيا المعلومات. سيبدأ المساق بتناول اهم القضايا المتعلواالستراتيجيات والتكتيكات الستخدام وإدارة تكنولو 

هذا المساق  تكنولوجيا المعلومات لزيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي، واكتساب الميزة التنافسية واالستراتيجية. سيساعد
جيا كيف يمكن استخدام تكنولو الطالب على تحديد المشاكل والفرص المناسبة للتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وإظهار 

 المعلومات لمعالجة هذه المشاكل والفرص.
 
 (.س 90از ياجت، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3) ميدانيالتدريب ال 62056420

التجارة  تطبيقاتيهدف المساق الى توفير بيئة عملية لتطبيق المهارات والمعارف التي تعلمها الطالب اثناء الدراسة مثل 
ل مهارات في مجال االتصا االلكترونية والنظم الصحية وطبيقات قواعد البيانات والشبكات، حيث يتم اكساب الطالب

 واتخاذ القرار والعمل الجماعي وزيادة الوعي الحضاري.
 

 (.س 90از ياجت، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3)مشروع تخرج  20564205
عن طريق استخدام مختلف منهجيات البحث  نظم المعلومات االداريةتمكين الطلبة من إعداد بحث في أحد موضوعات 

 واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة في معالجتها. وتمكين الطلبة من الدفاع عن اعمالهم البحثية.
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 (.اساسيات نظم المعلومات اإلدارية، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3)التواصل االجتماعي وسائط 20543203

ة مثل يهدف هاذا المساق الى تعريف الطلبة بالمفاهيم االساسية العامة المتعلقة بشبكات التواصل االجتماعي المشهور 
عين االعتبار ها مع االخذ ب( وتطبيقاتها العملية، باإلضافة الى كيفية البدء باستعمالها وادارت، انستغرام)فيسبوك، تويتر

لمساق االخصوصية واالمان والجرائم االلكترونية واالخالقيات مثل براءة االختراع وحقوق المليكة الفكرية. كما يهدف 
لتسويق الى تقديم تطبيقات مختلفة يمكن االستفادة من توظيف شبكات التواصل االجتماعي فيها ) التعليم االلكتروني، ا

 ارة العالقات العامة، البحث عن عمل باستخدام شبكات التواصل االجتماعي، وغيرها(.االلكتروني، اد
 

 (.مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق : ، 0،ع:3،ن:3) إدارة سلسلة التزويد 20142203
ة التزويد ومطابقإدارة التزويد وكيفية تدفق المواد وأنماط كلف التزويد المتعلقة مفاهيم اليركز هذا المساق على دراسة 

ا سيكتسب مع الطلب وإدارة الشراء وتحديد المواصفات واختيار الموردين واالدوات المساندة في إدارة سلسلة التزويد. كم
 الطالب مهارات في تخطيط المتطلبات المادية وتقييم المخزون.

 
 .(واالحتماالت مبادئ اإلحصاء: المتطلب السابق، 0،ع:3،ن:3 (اساليب البحث العلمي 20503103

 العلمي، البحث بمفهوم بالتعريف ابتداء البحث، في العلمية الطريقة وقواعد أسسيركز هذا المساق على دراسة 
 بناء وكيفية الفرضيات وصياغة المشكلة تحديد في العلمية الطريقة خطوات وتتبع العلمي، البحث مناهج واستعراض

 استعراض عن فضال. منهجيته ووضع البحث تصميم كيفية يبين كما. السابقة الدراسات واستعراض النظري  اإلطار
 لهذه اإلحصائي التحليل إجراء كيفية يتضمن كما. العينة واختيار البحث إلجراء الالزمة المعلومات جمع أدوات

 .النتائج إلى والتوصل المعلومات،
 

 .(ال يوجد ، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3)تصميم مواقع الكترونية  20553104
لتطوير وبناء مواقع اإلنترنت . ويتم أيضا التعرف  HTMLكيفية استخدام لغة يركز هذا المساق على دراسة 

 وبرنامجFront Pageعلى البرمجيات والتقنيات الحديثة المستخدمة في تطوير صفحات اإلنترنت مثل برنامج 
Flash  باإلضافة إلى تقنياتVBScript, Java Script , Pearl, CGI  ويتسنى للطالب القيام ببناء .

موقعه الخاص على اإلنترنت باستخدام الخدمات والوسائل المتعددة المتاحة على الشبكة ويتضمن ذلك حجز 
لنقل  FTPوحجز اسم الموقع على شبكة اإلنترنت واستخدام تقنيات ال  Web Serverمساحة خاصة على 

 .الملفات المصممة إلى الموقع وتصميم الصور والرسوم المتحركة وإضافة الصوتيات وملفات
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نظم معلومات ادارية ، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3)موضوعات خاصة في نظم المعلومات  20514107
 .(متقدمة

، الحوسبة السحابية، وانظمة سالسل التوريديتم تزويد الطالب بأحدث الموضوعات في نظم المعلومات االدارية مثل 
 نظم تخطيط موارد المنظمة، نظم ادارة عالقات الزبائن، والبيانات الضخمة، ومراكز البيانات، وتطبيقات الذكاء

 .االصطناعي في المنظمات الحديثة
 

 .(اإلداريةاساسيات نظم المعلومات ، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3) نظم معلومات تسويقية 20553205
يات المباديء االساسية لنظم المعلومات التسويقية مع التركيز على تطبيقات واستراتيجيركز هذا المساق على دراسة 

 السايةا هذه النظم ودورها في توزيع المنتجات والحدمات للزبائن. الموضوعات التي يغطيها هذا المساق تشمل: المفاهيم
لى في نظم المعلومات التسويقية، تحليل وتصميم نظم المعلومات التسويقية، استخدام تكنلوجيا المعلومات للحصول ع

المعلومات التسويقية، تصميم وتطوير أنظمة التسويق الذكية وانظمة االتصاالت التسويقية، عرض ألنواع وخصائص 
علومات هذا المساق على تحليل ودراسة حاالت عملية ألنظمة الم الحزمة البرمجية التسويقية الرئيسية، يعمل الطلبة في

 لكبيرة.لمؤسسات االتسويقية في ا
 

 (.مبادئ إدارة األعمال، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3) مهارات االتصال االداري  20111206
الخريج في حياته  مفهوم االتصاالت اإلدارية وتطوير بعض المهارات التي يحتاجها دراسة على االمساق هذ يركز

مات الخاصة وحياته الوظيفية، باإلضافة الى تعريفه بالمفاهيم األساسية باالتصال كمحور اساسي وحيوي في حياة منظ
اصر األعمال. ولتحقيق ذلك يتناول المساق محاور اساسية تشمل: ماهية واهمية واهداف عملية االتصال، واتجاهات وعن

كيفية ال الفعال، واسس كتابة المراسالت الناجحة، وكيفية بناء الرسالة وتصميمها، و وقنوات االتصال، ومعوقات االتص
تعرف على كتابة رسائل األعمال اإليجابية والسلبية، وكيفية كتابة المذكرات الداخلية وتقارير العمل. باإلضافة الى ال

 الجتماعات والمقابالت.مهارات اإلصغاء والعمل الجماعي وحل المشكالت وقبول االختالفات وادارة ا
 

 (.مبادئ إدارة األعمال، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3)الريادة في األعمال   20113108
دة مفهوم الريادة واهميتها في اقامة مشاريع األعمال، وتحديد اساسيات وخصائص الريا دراسة على االمساق هذ يركز

ي كذلك تحديد خصائص ومهارات رواد األعمال وبيان دورهم ف ومتطلبات العمل اإلداري واألنشطة األساسية للريادة.
الجوانب  اقامة المشروعات الريادية. وتوضيح اهمية ان يكون رجل األعمال رياديًا. يتناول هذا المساق ايضًا العديد من

الريادية،  ة المشاريعالمطلوبة إلنشاء اي مشروع ريادي ناجح، وفهم التحديات، وتعلم كيفية التعامل مع عملية انشاء وادار 
عمل  وتوفير التمويل المطلوب، وكيفية التهيئة لسوق العمل، وتعبئة الموارد، وتوفير المهارات الالزمة إلعداد خطط

دة صحيحة، وكيفية تحويل األفكار الى مشاريع ريادية ناجحة، ويتناول هذا المساق من جانب آخر توضيح مفهوم الريا
اليات ومبادئ عمل المشروعات الصغيرة وكذلك اهميتها في تطوير المشاريع المتوسطة والمنشآت الصغيرة، وشرح فع

 والكبيرة وفي التنمية بشكل عام.
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 ال يوجد، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3) الحاسوب اخالقيات 42105205
عي المختلفة. يهدف إلى تطوير الو  يدرس هذا المساق مواضيع أخالقية تعنى باالستخدام األمثل للحاسوب و برمجياته

 والمهارات المتعلقة بأسس اتخاذ القرار األخالقي عبر أساليب تحليلية. يتطرق المساق إلى مواضيع تشمل خصوصية
خالقية أالمعلومات وأمنها والملكية الفكرية واالحتيال واالستخدام الشرعي للحاسوب وغيرها. يقدم هذا المساق نظريات 

دراسة قضايا أخالقية متنوعة تخص تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال، مما يتيح للطالب ويستخدمها في 
 .معاكتساب المهارات الفكرية الالزمة لحل المشكالت األخالقية والتصدي لكل ما يتعارض مع البناء األخالقي للمجت

 
 (إدارة األعمالمبادئ المتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3إدارة الجودة الشاملة ) 20132206

د ودور الروا التاريخيالمفاهيم األساسية إلدارة الجودة الشاملة من حيث مفهومها، تطورها  على االمساق هذ يركز
ة، وطرق األوائل، وأهميتها، وأبعادها، وعناصرها، وأهدافها، ويتضمن المساق العوامل المؤثرة في إدارة الجودة الشامل

مر، قياسها، والمواصفات القياسية الدولية إلدارة الجودة، وأساليب تحسين الجودة، وقياس األداء، والتحسين المست
 فى المؤسسات اإلنتاجية والخدمية. وتطبيقات إدارة الجودة الشاملة

 
 (مبادئ إدارة األعمالالسابق: المتطلب ، 0،ع:3،ن:3) االستراتيجيةاإلدارة 20113104

ل الخيارات مفهوم اإلدارة االستراتيجية وكيفية االستخدام الكفوء والفعال لمواردها المتاحة وتحلي على االمساق هذ يركز
ة المتاحة أمام المنظمة وذلك بتحديد الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف، وتقديم منظور متكامل يتجسد بصياغ

ن موتحليل وتشخيص بيئتها الداخلية والخارجية شمولية لغرض تحقيق األهداف التي تسعى إليها المنظمة  استراتيجية
اتيجية اجل تطوير ونمو المنظمة وتحسين وضعها التنافسي وصوال إلى مستويات أداء عالية ودراسة نماذج اإلدارة االستر 

 .ومراحل اإلدارة االستراتيجية ومعرفة خصائص القرار االستراتيجي وتعريف الطالب بمجموعة من الحاالت الدراسية
 

 (مبادئ إدارة األعمالالمتطلب السابق: ، 0،ع:3،ن:3)زمات التغيير واال  إدارة 20143101
دارة إمفهوم التغيير واهميته في حياة المنظمات وأسبابه، واهم استراتيجيات التغيير، ومراحل  على االمساق هذ يركز

ومن جانب آخر يوضح المساق معنى التطوير التنظيمي،   .التغييرالتغيير، وكيفية التعامل مع حاالت مقاومة 
ارة ، واالطراف التي تقوم بالتطوير التنظيمي، ومتطلبات التطوير التنظيمي إلى جانب تناول دور إدوأهدافهوخطواته

 التغيير في التدريب والتطوير.
 


