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وصف المواد
لقسم أنظمة معلومات األعمال

أساسيات تكنولوجيا المعلومات:
١٩٠٣١٠١
)متطلب سابق ال يوجد(
مكونات تكنولوجيا المعلومات  ،المكونات المادية :الذاكرة و وحدة المعالجة ،دورة اآللة  ،أنظمة
العدد  :العشري والثنائي والثماني والسادس عشر ،العمليات الحسابية ،تمثيل البيانات و تشفيرھا،
شبكات الحاسوب ،الوسائط التعددية  ،التجارة اإللكترونية ،أنظمة المعلومات ،خطوات التحليل و
التصميم ،خطوات حل المسائل  :الخوارزمية ،مخطط سير العمليات ،أشباه البرامج ،تدريب على
وظائف برمجية أسبوعية في المختبر.
١٩٠٣١٢١

تطويرتطبيقات الويب –١

)متطلب سابق (١٩٠٣١٠١

يقدم ھذا المساق األدوات والطرق المستخدمة لبناء تطبيق5ات الوي5ب  .يكتس5ب الطال5ب عب5ر ھ5ذا
المساق فھم التعامل مع الويب كما يصبح باستطاعة الطالب تطوير تطبيقات الويب باستخدام أدواته
م55ن جھ55ة العمي55ل )(Clientمث55ل  HTMLوجاف55ا س55كربت وك55ذلك أدوات55ه م55ن جھ55ة الخ55ادم
) (Serverمثل . ASP
)متطلب سابق (١٦٣١١٠١
 ١٩٠٣٤٢٢٢إدارة مراكز المعلومات:
الحوسبه والمستخدم :التدريب والتعليم ،تطوير التطبيقات ،متطلبات الشبكات؛ المساعدة التقنية:
توجيه اآلمان وقضايا السيطرة ،اختيار المعدات والبرمجيات ،تقييم التطبيقات ،النسخ االحتياطية
واستعادة الملفات؛ خدمات الدعم العامة.
١٩٠٣٢٣٢
)متطلب سابق (١٩٠٣١٠١
أنظمة المعلومات اإلدارية:
أساسيات أنظمة المعلومات؛ مستويات وأنواع أنظمة المعلومات اإلدارية؛ تكنولوجيا المعلومات في
اإلدارة؛ تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في األعمال؛ إدارة تكنولوجيا األعمال :اإلدارة الواسعة،
التخطيط وتحديث المعلومات؛ قضايا األمن والحماية ،تدريب على وظائف برمجية أسبوعية في
المختبر.

ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ ١

اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﻴﺔ
وﺣﺪة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
وﺻﻒ اﳌﺴﺎﻗﺎت

)متطلب سابق (١٩٠٣١٠١
 ١٩٠٣٢٣٥إدارة مصادر المعلومات:
دور نظم المعلومات في عمليات إدارة المنظمات؛ إدارة المنظمات؛ مصادر المعلومات؛ شؤون
األفراد والتخطيط و السيطرة؛ مستجدات التكنولوجيا؛ انطباعات اإلدارة؛ إدارة نظم المعلومات؛
تزايد المعلومات؛ التوثيق؛ اإلدارة الجماعية؛ قضايا معاصرة في نظم المعلومات اإلدارية.

 ١٩٠٣٢٥١أنظمة المعلومات الصناعية

)متطلب سابق (١٩٠٣٢٣٢

الحقل الدراسي الذي يتعام5ل م5ع كيفي5ة إدارة وتنس5يق الق5درات الحاس5وبية الص5ناعية م5ن اج5ل خل5ق
نظام معلومات صناعي قادر على تحقيق أغراض محددة  .المكونات األساسية التي يغطيھا المساق
تتض55من التص 5نيع باس55تخدام الحاس55وب  ،التص55ميم باس55تخدام الحاس55وب  ،نظ55ام تخط55يط االحتياج55ات
الصناعية  ،جدولة اإلنتاج الرئيسة  ،نظام الطاقة اإلنتاجية ،مراقبة فعالي5ة اإلنت5اج  ،نظ5ام التص5نيع
المحوسب ونظام التصنيع المرن .
األعمال اإللكترونية:
١٩٠٣٣٢٢
) متطلب سابق (١٩٠٣٣٥٢
مقدمه عن التجارة اإللكترونية ؛ المتطلبات البرمجية والمعدات؛ ربط اإلنترنت؛ المتصفحات :البريد
اإللكتروني؛ تبادل المعلومات؛ الدعاية اإللكترونية؛ تحويل المدفوعات؛ بروتوكوالت األمان؛
االتصال عن بعد؛ الصراف اآللي؛ تطبيقات التجارة االلكترونيه؛ التجارة بين المؤسسات والعمالء؛
التجارة بين المؤسسات؛ الدفع اإللكتروني؛ برمجة التجارة اإللكترونية باستخدام لغة  XMLو
 ،NSPتدريب على وظائف برمجية أسبوعية في المختبر.
) متطلب سابق ١٩٠٣٢٣٢و( ١٩٠٢٣٢١
 ١٩٠٣٣٣٢أنظمة دعم القرار:
إطار نظم دعم القرار؛ النمذجة؛ عمليات النمذجة؛ إمكانيات نظم دعم القرار؛ مكونات نظم دعم
القرار؛ المعدات و البرمجيات الالزمة لنظم دعم القرار؛ بناء و تطور نظم دعم القرار؛ نظم دعم
القرار الجماعية؛ النظم التنفيذ يه؛ النظم المھجنة؛ نظم دعم القرار الموزعة؛ حاالت عمليه ،تدريب
على وظائف برمجية أسبوعية في المختبر.
 ١٩٠٣٣٤١بحوث العمليات:
) متطلب سابق (١٩٠١٢١٥
بحوث العمليات األصل والنطاق  ،المسألة الخطية العامة وكيفية بناء النموذج الخطي  ،طرق الحل
 :طريقة الرس5م البي5اني  ،وطريق5ة الح5ل الرياض5ي للنم5وذج الخط5ي )الس5مبلكس(  ،تحلي5ل حساس5ية
النم55وذج الخط55ي م55ن حي55ث التغيي55ر ف55ي الم55وارد المتاح55ة وف55ي المع55امالت الفني55ة للنم55وذج  ،النظري55ة
الثنائية من حيث الخص5ائص وثنائي5ة ح5ل الس5مبلكس  ،مش5اكل خاص5ة  :مث5ل نم5وذج النق5ل ونم5وذج
التخص55يص  ،تطبيق55ات أخ55رى  :تش55مل طريق55ة المس55ار الح55رج ونظ55ام بي55رت ونظري55ة المباري55ات ،
تدريب على وظائف برمجية أسبوعية في المختبر .
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)متطلب سابق (١٩٠٣١٠١
 ١٩٠٣٣٤٥أخالقيات الحاسوب:
األخالقيات و مشاكلھا ؛ الوصول التخاذ القرار ;التشريعات؛ المنظمات المتخصصة في أخالقيات
الحاسوب؛ الدخول غير المشروع إلى األجھزة؛ إلى األجھزة؛ القضايا األخالقية ،واالجتماعية،
واالقتصادية لتطبيقات الحاسوب؛ حقوق الملكية؛ حقوق الطبع؛ البروتوكوالت واالتفاقيات؛ األمان
والقضايا األخالقية؛ الفيروسات وطرق الحماية منھا؛ جرائم الحاسوب ،تدريب على وظائف برمجية
أسبوعية في المختبر.
)متطلب سابق ( ١٩٠٣١٢١
 ١٩٠٣٣٥٢النشر على اإلنترنت:
مقدمة عن الشبكة العالمية  WWWوخدماتھا؛ التصميم؛ إنتاجية وتقييم خدمات الشبكة العالمية؛
تعدد المصادر؛ لغة HTML؛ برمجية Front Page؛ جافا سكريبت وجافا أبليتس؛ لغة ،XML
تدريب على وظائف برمجية أسبوعية في المختبر.
) متطلب سابق ( ١٩٠٣١٢١
 ١٩٠٣٣٥٣تطوير تطبيقات الويب –٢
تطبيق5ات لبرمج5ة server-side scripting ,تنفي5ذ  Web servers,برمج5ة & SQL
MySQLو واجھ55555ات قواع55555د البيان55555ات  ,تنفي55555ذ الكائن55555ات النش55555طه  Xالمتقدم55555ة دوت ن55555ت
)) ,ADO.NETصفحات الخـــــــــــــــادم النشط دوت نت )) ,ASP.NETتنفيذ صفحات الخادم
النشط دوت نت )) ASP.NETيستخدم أل , XMLالبرمج5ة باس5تخدام  ,Perlالبرمج5ة باس5تخدام
) ,Common Gateway Interface (CGIالبرمج5ة باس5تخدام  ,PHPالبرمج5ة باس5تخدام
 .Java Servlets and JSPتطبيق أسبوعي في المختبر.
 ١٩٠٣٣٧٥الحزم اإلحصائية :
)متطلب سابق ( ٠٣٠١١٣١
متطلبات المعدات والبرمجيات؛ استخدام البرمجيات في ك5ل م5ن :االحتم5االت واإلحص5اء الوص5في؛
ط55رق التمثي55ل والعين55ات؛ فح55ص التق55دير واالفت55راض؛ االرتب55اط البس55يط والمعق55د؛ تحلي55ل االرتب55اط؛
توزيع البيانات؛ التنبؤ؛ سالسل الوقت و الزمن؛ الحزم اإلحصائية في اتخ5اذ القرارات،ت5دريب عل5ى
وظائف برمجية أسبوعية في المختبر.
 ١٩٠٣٤١٥لغات قواعد البيانات و أدواتھا:
)متطلب سابق (١٩٠٢٣٢١
اختيار لغة قواعد البيانات مثل أكسس أو أوراكل؛ األدوات المستخدمة في األعمال؛أوامر DDLو
DML؛ تصميم الشاشات؛ تصميم التقارير؛ الدوال ؛ حاالت عملية ،تدريب على وظائف برمجية
أسبوعية في المختبر.

ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ ٣

اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﻴﺔ
وﺣﺪة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
وﺻﻒ اﳌﺴﺎﻗﺎت

)متطلب سابق ( ١٩٠٣٣٣٢
 ١٩٠٣٤٣٥أنظمة دعم المعلومات التنفيذية:
مقدمة؛ نظم دعم القرارات الجماعية الموزعة؛ خصائص النظم التنفيذية؛ التدليل متعدد األبعاد؛
الوصول للبيانات؛ مقارنة و تكامل نظم دعم القرارات التنفيذية و نظم دعم القرار؛ تطوير النظم
التنفيذية و تركيبھا و العمليات التي تتعامل معھا؛ حاالت دراسية ،تدريب على وظائف برمجية
أسبوعية في المختبر.
 ١٩٠٣٤٤٢المحاكاة في األعمال  ) :متطلب سابق  ١٩٠١٢٣١و(١٩٠٣٣٤١
جوھر المحاكاة في اإلعمال ,لم5ادا تس5تخدم المحاك5اة ف5ي اإلعم5ال ,نم5اذج األعم5ال م5ن حي5ث البن5اء
وتقي55يم م55دى مالءمتھ55ا ,نم55وذج ) ,( MonteCarloالخي55ارات العش55وائية ,المتغي55رات ف55ي نم55وذج
المحاك55اة وكيفي55ة بن555اء ھ55ذه النم555اذج  ,تطبيق55ات لھ55ده النم555اذج باس55تخدام برمجي555ة ) (Spread
.
Sheets and Win QSB
)موافقة القسم(
 ١٩٠٣٤٥٨برمجيات معتمدة :
يقدم ھذا المساق مھارات للبرمجيات المعتمدة وذلك من اجل تنمية قدرات الطالب المھنية وتمكينھم
من الحصول على شھادات مھنية مرخصة تسھل دخولھم إلى مجال العمل مستقبالً والحصول على
رخص برمجيات منھا ) ( (Merlin MRP) ( SAP/3و ) .(Microsoft Management
)متطلب سابق (١٩٠٣٢٣٢
 ١٩٠٣٤٧١أنظمة اإلعمال الذكية
يتناول ھذا المساق الموضوعات األساسية في كيفية جمع وتحليل وتحويل بيانات األعمال الخام إلى
معلومات مفيدة ُتستخدم التخاذ قرارات األعمال .لذا ُتطرح موضوعات المساق من جوانب فنية
وادارية .تتحدث الجوانب الفنية عن تنقيب البيانات ومستودع البيانات والمعالجة التحليلية الفورية
وتحليل البيانات واالستنتاج اإلحصائي واكتشاف المعرفة .أما الجوانب اإلدارية فتتناول تطبيقات في
أنظمة األعمال الذكية مثل تحليل سلوكيات الزبائن وتحليل المخاطر والتحليل المالي وسلسلة التزويد
وادارة المعرفة ،باإلضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي والتكتيكي الالزمين
إلنجاح مشروع ذكاء األعمال.
)متطلNNNNNNب سNNNNNNابق  ١٩٠٢٣٢١و

 ١٩٠٣٤٨١إدارة الجودة:
(٠٣٠١١٣١
مقدم5555ة؛ الج5555ودة؛ إدارة الج5555ودة و تطويرھ5555ا م5555ن  TQM,QMP,CMMاس5555تخدام االس5555اليب
االحص5555ائية لتحقي5555ق الج5555ودة؛ الج5555ودة الثقافي55555ة؛ مش5555اكل متطلب5555ات المس5555تخدم؛ التأكي5555د؛ اي55555زو
 ٩٠٠٠١:٢٠٠٠؛ المع5ايير؛ اإلمكاني55ات؛ ج55ودة إدارة الم55وارد البش5رية؛ الت55دريب؛ ج55ودة التوزي55ع؛
التأكيد على الجودة.
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) متطلب سابق ( ١٩٠٢٤٧٥
 ١٩٠٣٤٨٣تحليل متطلبات األعمال
يعمل ھذا المقرر على تنمية قدرة الطالب المعرفية في المواضيع التحليلية في مجال اإلعمال
وخصوصا في المجاالت التالية ,وبنفس الوقت وھو مدخل جيد لتمكين الطلبة من الحصول على
أجازه محلل أعمال .المواضيع:
 .١كيفية تعريف وتحديد مجال األعمال.
 .٢جمع المتطلبات.
 .٣تحليل المتطلبات وكيفية تبويبھا.
 .٤التواصل مع اآلخرين لجمع المتطلبات.
 .٥تحديد الحلول.
 .٦التحقق من الحلول لمقابلة أو تحقيق المتطلبات.
 ١٩٠٣٤٨٥موضوعات خاصة ) :موافقة القسم(
تحديد مواضيع متقدمة في نظم معلومات األعمال مع كتابة التقارير والوثائق المطلوبة .تدريب على
وظائف برمجية أسبوعية في المختبر.
)موافقة القسم(
 ١٩٠٣٤٩٥مشروع :
مشروع يشمل تطبيقات عملية ونظرية لمواضيع مختلفة في انظم معلومات األعمال ذات عالقة
بالمواد التي يطرحھا القسم؛ فينجز الطالب خاللھا ورقة بحثية وتقرير فني ويعرض نتائجه :يبين من
خاللھا حل لمشكلة حديثة في تكنولوجيا المعلومات ،تدريب على وظائف برمجية أسبوعية في
المختبر.
)موافقة القسم (
التدريب:
يقوم الطالب بالتدرب في إحدى المؤسسات وفق تعليمات التدريب الخاصة بأقسام كلية الملك عبد
الثاني لتكنولوجيا المعلومات الصادرة عن مجلس العمداء .
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