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 وصف املواد

رنامج البكالوريوسب  

 قسم نظم املعلومات اإلدارية
 

 

  ) ساعات معتمدة3(            مبادئ نظم املعلومات اإلدارية   1605215

  )ال يوجد: (املتطلب السابق

  

ادارة عنصر ، عرض عام لنظم املعلومات واستخداماا يف مؤسسات األعمال، التعريف باساسيات نظم املعلومات اإلدارية
، خلط األساسيات الفنية مع املفاهيم اإلدارية، طرق استعمال نظم املعلومات، علومات كأحد املصادر احليوية يف املؤسسةامل

  .اإلملام املعريف باملصطلحات الفنية واالدارية الدارجة يف هذا احلقل
      

  

  ) ساعات معتمدة3(            تطبيقات أدوات تكنولوجيا املعلومات  1605311

  )ال يوجد: (بقاملتطلب السا

  

عرض تارخيي موجز عن أجهزة احلاسب والوضع العام ملا هو متوفر يف مؤسسات التجارة ،  أساسيات حوسبة األعمال
برجميات احلاسوب ونظم التشغيل ولغات الربجمة والتطبيقات الستخدامات ، والصناعة بشكل عام واألردنية منها بشكل خاص

 العملي من خالل استخدام اجلداول اإللكترونية وقواعد البيانات والربيد اإللكتروين ومعاجل التركيز على اجلانب، معينة والعامه
إدارة حوسبة األعمال بأبعادها املؤسسية واملتعلقة بتطوير ، الكلمات ورسومات العرض والتقدمي كأدوات الدارة االعمال

  .النظم واألفراد العاملني وأمن املعلومات والنظم
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  ) ساعات معتمدة3(              رة موارد املعلوماتإدا  1605312

  )ال يوجد: (املتطلب السابق

      

واهلياكل التنظيمية اجلديدة هلذه املؤسسات ونظم الرقابة ، تأثري تكنولوجيا املعلومات على مؤسسات االعمال بشكل عام
لتغيري املؤسسي وتداخل عمل النظم املختلفة دور هذه التكنولوجيا يف إدارة عملية ا، العاملة املستخدمة لتكنولوجيا املعلومات

تأثري تكنولوجيا املعلومات ، للمؤسسات من خالل الربط اإللكتروين وأثره على تغيري حدود املؤسسات واملمارسات السوقية
التكنولوجيا على التخطيط واالدارة االستراتيجية باإلضافة اىل عالقة التكنولوجيا بالكفاءة اإلدارية واألشكال اجلديدة هلذه 

الدور القيادي ، مدى االستفادة االستراتيجية املتوقعة لتكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة، كاحلقيقة الومهية وتعدد الوسائط
  .دور تكنولوجيا املعلومات حاضراً ومستقبالً يف مؤسسات عصر العوملة، للموظفني العاملني يف دائرة املعلومات

  
  ) ساعات معتمدة3(                نظم أمتتة املكاتب  1605313

  )ال يوجد: (املتطلب السابق

  

املكتب ) مكننة(التركيز على نظم امتتة ، تنظيم وتصميم العمل املكتيب، املفاهيم العامة للمكتب واالدارة املكتبية والسكرتارية
نظم التراسل واالتصاالت ، بةأدوات وأساليب أمتتة املكاتب احملوس، منذجة املعلومات وتنفيذها آليا، يف املؤسسات احلديثة

احلفظ والفهرسة والتصنيف والترتيب للمحفوظات ، نظم إدارة الوثائق املؤمتتة، ونظم االجتماعات والتقارير اإللكترونية
الدور احملوري للمستخدم ، استخدام امثلة تطبيقية الهم الربجميات املستخدمة يف جمال االعمال املكتبية، ، وامللفات االكترونية

  . النهائي يف املؤسسات التجارية
  
  

  ) ساعات معتمدة3(              تطوير برجميات األعمال  1605321

  )1902102: (املتطلب السابق    

  

حل املشكالت يف ، مفاهيم الربجمة وتصميم واستخدام هياكل البيانات وامللفات، املفاهيم األساسية لعملية تطوير اخلوارزميات
املفاهيم األساسية لتطوير الربجميات مثل دورة حياة حتليل ، مات العملية يف قطاع األعمالنطاق برجمة احلاسب لالستخدا

االملام باالستراتيجيات املستخدمة اثناء عملية تطوير الربجميات كالتصميم من ، الربجميات والتصميم والربجمة واالختبار واإلدامة
والتعرض العملي لبعض لغات الربجمة ومزاياها املختلفة ، )OOP(وجهة األعلى لألسفل والربجمة الشيئية او برجمة الكائنات امل

  .معتمدا على ما مت اكتسابه اثناء دراسة مواد مهارات احلاسوب
  



  د���ا
	���� ا�ر
��	��
  و��ة ا
���ل وا

 و�� ا
��اد

________________________________________________________________________ 

3 

  
  ) ساعات معتمدة3(              نظم إدارة قواعد البيانات    1605322

  )1605215: (املتطلب السابق    

  
، هياكل البيانات وانظمة قواعد البيانات، عملية املعاجلة يف قواعد البيانات، املفاهيم األساسية ملكونات بيئة قواعد البيانات

النماذج املختلفة لقواعد ، مناذج البيانات وأساليب النمذجة، التحليل والتصميم واستخدام وتطبيق نظم قواعد البيانات
مفاهيم نظم إدارة قواعد البيانات حلل مشاكل استخدام ، )SQL(لغة االستفسار املركبة ، قواعد البيانات العالئقية، البيانات
تطبيقات عملية من خالل استخدام ، لقواعد البيانات املستخدمة يف اإلدارة) prototypes(تطوير النظم األولية ، األعمال

  . برامج متكاملة الدارة قواعد البيانات مثل برنامج مايكروسوفت أكسس ونظام اوراكل العالئقي
  
  

  ) ساعات معتمدة3(              تصميم النظمحتليل و  1605323

  )1605322: (املتطلب السابق    
  

، (SDLC)مراحل التحليل والتصميم املفاهيمي لدورة حياة تطوير النظام ، مدخل اىل حتليل وتصميم انظمة االعمال
ذجة العملية والشبكة حتليل املتطلبات مبا يشتمل على إجياد ومن، ادارة املشاريع، التخطيط للنظام والتفكري به كمشروع

األساسيات األولية ، دور حملل النظم، ادوات حتليل النظم، اعادة تصميم عمليات ونشاطات العمل املختلفة، واملشروع
  . دراسة ومعاجلة حاالت عملية لنظم االعمال، تطوير وتوثيق النظام، للتصميم املفاهيمي مثل اجلدوى واالختيار البنائي

  

  

  ) ساعات معتمدة3(            ة التزويد واإلمداداتإدارة سلسل  1605331

  )ال يوجد: (املتطلب السابق

  
استراتيجيات اإلمدادات ، تقدمي نظرة عامة عن املؤسسة وإداراا وضبط عمليات التزويد وتدفق املواد للمؤسسة الكترونيا

تكامل نظام التنبؤ بالطلب وادارة ، ون للبضائعاملعاجلة والتخزين ومراقبة املخز، وعالقات تزويد املواد بني املؤسسة واملوردين
املخزون وختطيط متطلبات التوزيع وادارة سلسلة التزويد وشبكات الشراء واملزودين واإلمدادات وشبكات النقل والعمليات 

  .دماتدراسة النظم املؤسسية الشاملة وطرق حتسني شبكات اإلنتاج وعمليات تقدمي اخل، اإللكترونية املصاحبة لكل منها
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  ) ساعات معتمدة3(              األعمال اإللكترونية  1605332

  )1604201  ( :املتطلب السابق    

  

يف ) اإلنترنت(عرض عام الستخدام الشبكة العنكبوتية ، االساسيات االولية ملفاهيم االعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية
-e(جتارة التجزئة اإللكترونية ، رض العمل املنجز على الشبكة مباشرةاملالحة عرب اإلنترنت وتصميم وع، األعمال التجارية

retailing ( وجتارة األسهم والسندات اإللكترونية)e-stock trading ( والنشر اإللكتروين)e-publishing (
ا والتحول املتعلق أمن املعامالت وخصوصيته، املشاكل املتعلقة بالتجارة اإللكترونية، )e-banking(والصريفة اإللكترونية 

  .بنشاطات العمل نتيجة لنشاطات التجارة اإللكترونية داخل وخارج املؤسسات
  
  
.  

  ) ساعات معتمدة3(            نظم معلومات املوارد البشرية  1605333

  )ال يوجد: (املتطلب السابق

  

برجميات ، التعريف بالنقاط الرئيسية املتعلقة مبوضوع تطبيقات نظم معلومات إدارة األفراد احلديث والذي يتضمن األبعاد الفنية
األدوار اليت يقوم ا موظفي إدارة ، التطوير والتطبيق هلذه النظم، تكوين هذه النظم، تطبيقات نظم معلومات إدارة األفراد

  .تكاملها مع وظيفة ادارة األفراد وباقي وظائف املؤسسة بشكل عام، ل هذه النظماألفراد املدربني من خال
  

  

  ) ساعات معتمدة3(              نظم املعلومات االستراتيجية  1605334

  )ال يوجد: (املتطلب السابق

  

وة الرئيسية للمؤسسة استخدام مصادر الق،  يف تزويد املؤسسة بامليزة التنافسيةاإلستراتيجيةالتعريف بأمهية نظم املعلومات 
اختبار الطرق التقليدية لتحسني األداء املؤسسي وتوجيه االهتمام اىل احلاجة الستخدام تكنولوجيا ، لتحقيق أفضل أداء متميز
االستغالل ،  اليت تساعد يف خلق قيمة توفر تقدماً تنافسياً للمؤسسة باملقارنة مع املنافسنياألدوات، املعلومات يف حتقيق ميزة

حتليل ، تقييم نظم التكنولوجيا استراتيجيا واقتصاديا، لألعمال والتخطيط االستراتيجي األعداد للتكنولوجيا يف مثلاأل
 أنظمةطرق ربط ،  استراتيجيات االستثمار بتكنولوجيا املعلوماتإدارة، االستثمار االستراتيجي بتكنولوجيا املعلومات

  .  مالاألعاملعلومات باستراتيجيات وأداء منظمات 
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  ) ساعات معتمدة3(             والعملياتاإلنتاجنظم معلومات   1605435

  )1601412: (املتطلب السابق    

  

التعريف ، عرض للتكنولوجيا املستخدمة يف هذا اال ومفهوم التكامل، اإلنتاجية والعمليات اإلنتاجمفهوم نظم معلومات 
التخطيط للسعات والقدرات اإلنتاجية ، ف أنواع العمليات يف املؤسساتبالدور الذي تقوم به نظم املعلومات يف إدارة خمتل

باإلضافة إىل ذلك فان املادة تشتمل على إكساب الطالب ،  اجلودة احملوسبة واملؤمتتةوإدارة املوارد واملخزون وإدارةواجلدولة 
  .سية ملثل هذه االستخداماتاخلربة العملية يف استخدام األساليب الكمية احملوسبة ومناقشة املتضمنات املؤس

  
  

  ) ساعات معتمدة3(              نظم املعلومات التسويقية  1605436

  )     1604201: (املتطلب السابق    

  
، العناصر واملكونات للنظام املعلومايت التسويقي، األخرى اإلداريةمفهوم نظام املعلومات التسويقية وعالقته بأنظمة املعلومات 

دور نظام املعلومات التسويقية ،  املعلومات التسويقية ومصادرهاأنواع، نظام االستخبارات التسويقية، ةنظام البحوث التسويقي
دور نظام املعلومات التسويقية يف صنع القرارات التسويقية مثل القرارات ،  التسويقية والرقابة عليهالألنشطةيف التخطيط 
 وخصائصه، التطرق ملفهوم نظام دعم القرارات التسويقية، رة حياة املنتج وقرارات املزيج التسويقي وقرارات دواإلستراتيجية

  .ومكوناته ومراحل تصميمه ودوره يف دعم القرارات التسويقية وصوال اىل مفهوم التسويق اإللكتروين
  

  

  ) ساعات معتمدة3(              نظم املعلومات املالية  1605437

  )1603201: (املتطلب السابق    

  
، لمعلومات املالية واستخداماا يف املؤسسة وطبيعة املعلومات املطلوبة وعالقة ذلك باالستخدام النهائي هلاتوضيح احلاجة ل

التركيز على اإلدارة واحملاسبة املالية حيث تعترب هذه النظم املالية القلب النابض لإلدارات املالية يف مؤسسات القطاع العام 
ة أن يتقن معرفة مواصفات هذه النظم وطرق بنائها من خالل استخدام تكنولوجيا والقطاع اخلاص ويفترض من طالب اإلدار

 أنظمةاملعلومات وخاصة الربجميات العامة للتخطيط ملصادر املؤسسة حيث سيتم إكساب الطالب خربة عملية يف استخدام 
  .املعلومات املالية
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  )ات معتمدة ساع3(          االتصاالت اإللكترونية والشبكات لألعمال  1605441

  )ال يوجد: (املتطلب السابق

  

نظم االتصاالت والربوتوكوالت املختلفة وشبكات احلاسب ، التعريف مببادئ االتصاالت والتراسل اإللكتروين عرب الشبكات
مفاهيم االتصاالت األساسية ووسائط التراسل ومتثيل اإلشارات وتعديلها وأنواع الوصالت ، األعمالاملطلوبة ملنظمات 

  .شكاهلا وبنائها وكذلك إدارة الشبكات وبروتوكوالت اإلنترنتوأ
  

  
  

  ) ساعات معتمدة3(            النظم اخلبرية ونظم دعم القرارات  1605442

  )ال يوجد: (املتطلب السابق

  

أساليب مقدمة لتطبيقات ، عرض للتكنولوجيا املطلوبة الستخدام هذه النظم، التعريف باملفاهيم احلديثة لنظم األساس املعريف
وتقدمي ، األنواع املختلفة للنظم الذكية مثل نظم دعم القرارات وتنوعاا والنظم اخلبرية، الذكاء الصناعي يف جمال األعمال

عرض للمواصفات العامة لنظم األساس املعريف وحتصيل ، تفسري للمسامهات اليت تضيف قيمة لعمل املؤسسات اليت تستخدمها
  .االستدالل وأدوات تطوير النظم اخلبرية ومنطق التسبيب الذي يعتمد اسلوب احلالةاملعرفة ومتثيلها وأساليب 

  

  

  ) ساعات معمدة3(              منذجة األعمال واحملاكاة  1605443

  )1605323: (املتطلب السابق    

  

التأكد من ، نية الرمسيةتصميم وبناء مناذج اجلداول اإللكترو، استخدام النماذج املرسومة، الصياغة املفاهيمية ملشاكل األعمال
 باستخدام مناذج احلاسب لألعمالالتطبيق العملي للنمذجة واحملاكاة من خالل حل مشاكل واقعية ، صالحية وتوثيق النماذج

وكذلك عمل اختبار احلساسية ) what-if analysis(حصل -لو-واستكشاف البدائل املمكنة للحلول بطريقة حتليل ماذا
  .ملخرجات النموذج
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  ) ساعات معتمدة3(        اإلداريةمشروع يف نظم املعلومات   1605451

  )موافقة القسم: (املتطلب السابق    

  

يفترض أن . هذه املادة عبارة عن مشروع عملي ينجزه الطالب حتت اإلشراف املباشر ألحد أعضاء اهليئة التدريسية يف القسم
 متقدمة تستخدم حلل مشكالت عملية وإلبداء تفسريات ذات يكون املوضوع جدير بالبحث ويتضمن استخدام عملي ملفاهيم

ويتوقع الطالب أن يقدم .  األعمال يف منظمات اإلداريةداللة تبني مدى عمق فهم الطالب ملوضوع تطبيق نظم املعلومات 
  .مشروعة بطريقة مهنية تبني جناحه يف األداء من خالل عرض متكامل ملا قام به من إجناز

  

  ) ساعات معتمدة3(      ث يف نظم املعلومات اإلداريةحلقة حب  1605452

  )1605215: (املتطلب السابق    

وتتضمن التغطية مناقشة الطرق . اإلداريةيتعلم الطالب يف هذه املادة استخدام مفاهيم النظرية العامة للنظم وطرق البحث يف نظم املعلومات 
باإلضافة إىل ذلك فان املادة حتوي نقاشات .  مؤسسات القطاعان العام واخلاصواألساليب املختلفة لتقييم دور وأثر نظم املعلومات يف

حيث سيطلب من الطالب يف هذه املادة عمل تقرير حبثي عن استخدام نظم ، حلاالت جناح وفشل استخدام نظم املعلومات يف احلياة العملية
 وتكنولوجيا املعلومات يف إحدى املؤسسات


