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 (0202وصف مساقات تخصص نظم المعلومات االدارٌه )

   308100   مثادئ نظم انمعهىماخ االداسيح 

.وتتضمن التعرٌف بنظم  االعمالوتطبٌقاتها فً منظمات  االدارٌهلنظم المعلومات  االساسٌهٌركز هذا المساق على دراسة المفاهٌم 

المختلفة االدارٌه وتصنٌفها ووظائفها ومكوناتها والبنٌة التحتٌة التقنٌة الخاصة بها، وتأثٌر هذه النظم على المستوٌات االدارٌه المعلومات 

 فً المنظمة..

  922003 تحهيم وتصميم انظمح انمعهىماخ 

م أسالٌب ومبادئ تطوٌر النظم. ٌركز هذا المساق على تحلٌل النظم الحدٌثة والتصمٌم الموجهة نحو نهج عملً لمساعدة الطالب على تعل

ٌغطً هذا المساق المفاهٌم والمهارات والمنهجٌات والتقنٌات واألدوات والمنظورات األساسٌة لمحللً النظم لتطوٌر أنظمة المعلومات 

 بنجاح.

  922800 اننظم انخثيشج وركاء االعمال 

األعمال والتركٌز على دورها المهم وتطبٌقاتها فً دعم عملٌة اتخاذ  ٌهدف هذا المساق إلى تزوٌد الطلبة بالمفاهٌم الشاملة ألنظمة ذكاء

القرار فً مختلف المؤسسات والمجاالت. الموضوعات التً ٌغطٌها المساق تشمل: مفاهٌم ومكونات نظم ذكاء األعمال, مفاهٌم مستودع 

ٌانات بمختلف أنواعها, تطبٌقات ذكاء األعمال فً مختلف البٌانات والتحلٌل متعدد األبعاد, مفاهٌم و مستوٌات التحلٌل و التنقٌب فً الب

المجاالت واالتجاهات الحالٌة ألنظمة ذكاء األعمال. ٌتضمن المساق تطبٌقات عملٌة ألنظمة ذكاء األعمال المشهورة منها: المعالجة 

 .Tableau, QlikView( وخدمات التحلٌل من شركة مٌكروسوفت, OLAPالتحلٌلٌة المتصلة )

  922929  خ انثشمجحاساسيا

ٌركز هذا المساق على مفهوم وأساسٌات البرمجة وأنواع لغاتها وخاصة الشائع منها، ومفهوم الخوارزمٌة , وتصمٌم خوارزمٌة سلٌمة 

لحل المشكالت بشكل منطقً , والبرمجة بلغات البرمجة المقررة فً المناهج الدراسٌة الحالٌة, واتقان أسالٌب وطرق التحقق من صحة 

 البرنامج، والمفاهٌم المتعلقة ببرمجٌات المصادر المفتوحة

 922908 اداسج أمن أنظمح انمعهىماخ

ٌركز هذا المساق على دراسة المفاهٌم االساسٌه المن المعلومات والممارسات والعملٌات الرئٌسٌة الداره االمن بشكل فعال.  وتشمل 

مات، وقضاٌا االمن التً تؤثرعلى الشبكات  وطرق التشفٌر االساسٌه المن أساسٌات الشبكة والبروتوكوالت وحفظ العناوٌن والخد

 المعلومات.

  922080 نظم انىسائط انمتعذدج

ٌركز هذا المساق على دراسة مفاهٌم الوسائط المتعددة والتطبٌقات التً تستخدم النصوص والرسومات والرسوم المتحركة والصوت 

الوسائط المتعددة فً تصمٌم وتطوٌر وإنشاء عروض الوسائط المتعددة. من خالل التطرق الى  والفٌدٌو والوٌب والعدٌد من تطبٌقات 
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أنواع الوسائط التً تستخدم فً نظم الوسائط المتعددة  والتعرف على العدٌد من تقنٌات ضغط الوسائط المتعددة  وبعض معاٌٌر ضغط 

 الصوت والصورة والفٌدٌو

 922800 انتنقية عن انثياناخ

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بمفاهٌم مستودعات البٌانات والتنقٌب عن البٌانات.  و تتضمن المادة المواضٌع التالٌة: مفاهٌم 

 مستودعات البٌانات والتنقٌب عن البٌانات و كٌفٌة تطبٌقها ضمن بٌئة نظم مستودعات البٌانات. نماذج التنقٌب عن البٌانات و األسالٌب و

 فً جانبها العملً Wekaالمتبعة إضافة إلى تغطٌة الجوانب التشغٌلٌة المتعارف علٌها. تتضمن هذه المادة استخدام برمجٌة  التقنٌات

 

 922902انحكىمو االنكتشونيو 

تغطٌة  ٌهدف هذا المساق إلى تقدٌم المبادئ األساسٌة لموضوع الحكومة االلكترونٌة والمواضٌع الرئٌسٌة المتفرعة منه. ٌتضمن المساق

ٌة المواضٌع األساسٌة التالٌة: مبادئ الحكومة االلكترونٌة ونماذجها، الدٌمقراطٌة االلكترونٌة، المشاركة االلكترونٌة، االستشارات وعمل

االنتخابات االلكترونٌة والتصوٌت االلكترونً. كما ٌشمل استعراض خطوات تنفٌذ مشارٌع الحكومة االلكترونٌة وجدواها بالنسبة 

 مة والمواطن ومؤسسات األعمال.للحكو

  922928و انىية جتشم

لتطوٌر وبناء مواقع االنترنت . وٌتم أٌضــا التعرف على البرمجٌات  HTMLٌركز هذا المســاق على دراســة كٌفٌة اســتخدام لغة 

 ,CGIباالضافه إلى تقنٌات  Flashوبرنامج  Page Frontوالتقنٌات الحدٌثة المســتخدمة فً تطوٌر صــفحات االنترنت مثل برنامج 

Pearl , Script Java, VBScript  وٌتســــنى للطالب القٌام ببناء موقعه الخاص على االنترنت باسـتخدام الخدمات والوسـائل المتعددة.

نت واســــتخدام وحجز اســــم الموقع على شــــبكة االنتر Server Web المتاحة على الشـبكة وٌتضـمن ذلك حجز مسـاحة خاصـة على 

 لنقل الملفات المصــــممة إلى الموقع وتصمٌم الصور والرسوم المتحركة وإضافة الصوتٌات وملفات الفٌدٌو. FTPتقنٌات ال 

 922980اداسه انمعشفو  

ومشاركتها ونقلها،إضافة إلى ٌركز هذا المساق على دراسة المفاهٌم والنظرٌات والتقنٌات التً توفر االساس لالكتساب المعرفه وإدارتها، 

ق العملٌات االساسٌه والفرعٌة الداره المعرفه ودورها فً الحلول العملٌة لمشكالت االعمال ، وتتناول المادة الطرق المناسبة لنشر وتطبٌ

 .هذه المعارف وتطوٌرها

 922903انجهيزي  –نظم معهىماخ اداسيو متقذمو 

م المعلومات إالدارٌة وأهمٌتها.وعلى بعض المواضٌع البسٌطه والمتخصصه فً نظم المعلومات ٌتم التركٌزفً هذه الماده على مفهوم نظ

االدارٌه باللغه االنجٌلزٌه وقراءات متخصصة فً نظم المعلومات االدارٌه باللغه االنجٌلزٌه ووضع أمثلة تطبٌقٌة على شركات استفادت 

 فً إعماله وادت الى نجاحها . MISمن  

 922022ب في االعمال تطثيقاخ انحاسى

ٌركز هذا المساق على تطبٌق برامج الحواسٌب الصغٌرة لرجال االعمال واالقتصاد، واتخاذ القرارات االدارٌه  فً البٌئات المتغٌرة 

 بسرعة.من خالل استخدام تطبٌقات الكمبٌوتر، مثل معالجة النصوص، جدول البٌانات، قاعدة البٌانات.

 922902اخالقياخ انحاسىب 

 للتفكٌر فً التأثٌر االنسانً واالجتماعً والمهنً لتكنولوجٌا الكمبٌوتر من خالل التركٌز على القضاٌا االخالقٌه التً ٌواجها وٌثٌرها 

 محترفً الحوسبة، بما فً ذلك تلك المتعلقة بالشبكات واالنترنت والملكٌة الفكرٌة والخصوصٌة واالمن والموثوقٌة والمسؤولٌة.

 922028شونيو االعمال االنكت
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دم هذا المساق للطلبة المفاهٌم األساسٌة لألعمال والتجارة االلكترونٌة. ٌتناول هذا المساق أٌضا عدة مواضٌع منها عرض موجز 

لالستخدام العملً لالنترنت فً التطبٌقات التجارٌة، استعراض وتصفح االنترنت، وتصمٌم ونشر تطبٌقات االنترنت. ٌغطً هذا المساق 

تتجاوز إلى مبادئ بٌع التجزئة االلكترونٌة،  التداول االلكترونً لألسهم، واإلعالنات االلكترونٌة. عملٌة نقاش هذه المفاهٌم ٌتم مواضٌع 

بتناول مواضٌع أخرى ضرورٌة مثل سرٌة المعلومات، خصوصٌة المعلومات، الممارسات الجدٌدة لألعمال والتجارة التً ال تعتمد على 

 إلتمامها.الحدود الجغرافٌة 

 

 

 922000اداسه قىاعذ انثياناخ 

ٌركز هذا المساق على الهدف الرئٌسً لقواعد البٌانات و هو تخزٌن البٌانات الدٌنامٌكٌة على أجهزة الكمبٌوتر بشكل دائم مع وسائل 

مٌم والتنفٌذ.وتركز المادة على قواعد للوصول بكفاءة وفعالٌة إلى هذه البٌانات. كما تقدم المادة مقدمة عن المفاهٌم ذات الصلة، قضاٌا التص

طالب من البٌانات العالئقٌة، ونموذج العالقة بٌن الكٌانات، والجبر العالئقً، ولغة االستعالم الهٌكلٌة، والتطبٌع. تهدف المادة إلى تمكٌن ال

معٌن، والقدرة على بناء نظام معلومات فهم وقت وكٌفٌة استخدام قاعدة البٌانات، والقدرة على إنتاج تصمٌم جٌد لقاعدة بٌانات لنظام 

 نموذجً مع قاعدة بٌانات.

 922089تحىث انعمهياخ 

ٌركز هذا المساق على استخدام أسالٌب النمذجة الرٌاضٌة، وطرق االحصاء، والخوارزمٌات للوصول إلى قرارات مثلى ازاء المشاكل 

اوتقلٌل الكلفة وتقلٌل الخسارة، وخفض المخاطر،  من خالل وضع دالة المعقدة التً تهدف الى تعظٌم الربح، وأسرع حل، أكبر انتاجٌة 

الهدف. وتهدف بحوث العملٌات الى استخدام البٌانات االحصائٌه للحصول على أفضل الحلول الممكنة، مما ٌعمل على تحسٌن االداء 

 الكلً.

  CRM  922903اداسه عالقاخ انزتائن 

عالقات العمالء االلكترونٌه من اجل  تحقٌق الرضى لدى العمالء فً ظل النظام االلكترونً ٌركز هذا المساق على دراسة دورإدارة 

والذي ٌتسم بتصمٌم  جذاب وتفاعل دٌنامٌكً ٌنعكس على رضا الزبائن ، وخاصة مع التطورات الهائلة التً شهدتها مؤخرا فً مجال 

فً اتجاه فلسفة التسوٌق للعمالء، والتً أصبحت من اكثر الطرق التً  تكنولوجٌا المعلومات وااالتصاالت، وبسبب التحوالت التً تحدث

تعمل على بناء عالقه جٌدة بٌن الزبائن واالداره والتً تعتمد على شبكة االنترنت من أجل كسب والبقاء على عالقات جٌده مع الزبائن 

  وبالتالً رفع مستوى الكفاءة واالداء .

 PM  922902اداسه انمشاسيع 

ذه المادة إلى تعرٌف الطالب بمفاهٌم و طرق و منهجٌات و برمجٌات إدارة مشروعات نظم المعلومات. و تتضمن المادة تهدف ه

المواضٌع التالٌة: مقدمة إلى طبٌعة و خصائص مشارٌع نظم المعلومات، مفاهٌم إدارة المشروعات، مراحل دورة حٌاة مشروعات نظم 

، مٌزانٌة مشروعات النظم، دراسة PERT, CPMجدولة المشارٌع، تنظٌم المشروعات باستخدام المعلومات، التخطٌط إلدارة المشروع، 

 .Microsoft Projectمخاطر و جدوى مشارٌع النظم، استخدام برمجٌة 

 922992وسائط انتىاصم االجتماعي 

االجتماعً المشهورة مثل فٌسبوك، توٌتر،  ٌركز هذا المساق على تعرٌف الطلبة بالمفاهٌم  االساسٌه العامة المتعلقة بشبكات التواصل

انستغرام  وتطبٌقاتها العملٌة، باالضافه الى كٌفٌة البدء باستعمالها وادارتها مع االخذ بعٌن االعتبار الخصوصٌه واالمان والجرائم 

كات التواصل االجتماعً  مثل  االلكترونٌه واالخالقٌات . كما ٌهدف المساق الى تقدٌم تطبٌقات مختلفة تمكن المستخدم  من توظٌف شب

 التعلٌم االلكترونً، التسوٌق  االلكترونً، ادارة العالقات العامة، البحث عن عمل باستخدام شبكات التواصل االجتماعً

 922999تطثيقاخ انهىاتف انزكيو 
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لألجهزة الذكٌة. ٌغطً المساق  ٌهدف هذا المساق إلى طرح مفاهٌم متقدمة فٌما ٌتعلق بتجربة المستخدم وتصمٌم واجهات االستخدام

وإدخال  Formsوأنماط إنشاء النماذج  Navigation patternsاألنماط الشائعة لتصمٌم واجهات األجهزة الذكٌة مثل أنماط التصفح 

لعرضها على شاشات األجهزة  Tables، كذلك تصمٌم الجداول Filterوكذلك أنماط البحث والفلترة النتائج  Data entryالبٌانات 

. كذلك ٌتطرق المساق ألنماط تصمٌم الخاصة بمجاالت محددة مثل الصٌرفة Tabletsالمتنقلة وأنماط التصمٌم الخاصة باألجهزة اللوحٌة 

وائمة كذلك ٌغطً المساق ماهٌم متقدمة فً تصمٌم الواجهات الم Mobile learningوالتعلٌم المتنقل.  Mobile bankingالمتنقلة 

Responsive design. 

 

 922809نظم انشثكاخ واالتصاالخ 

ركز هذا المساق على دراسة مقدمة لمفاهٌم وتطبٌقات االتصاالت وتكنولوجٌا الشبكات فً بٌئة االعمال. وتشمل الموضوعات و االجهزه 

والعرٌضة، وإدارة الشبكة واالتجاهات الناشئة  ذات الصلة بالشبكة وتكنولوجٌا البرمجٌات والمعاٌٌر والبروتوكوالت والشبكات المحلٌة 

 مع التركٌز على القدرة على دمج المكونات التكنولوجٌة االساسٌه لتلبٌة متطلبات تطبٌق االعمال.

 MIS  922802مىضىعاخ خاصو في 

التورٌد، نظم تخطٌط موارد ٌتم تزوٌد الطالب بأحدث الموضوعات فً نظم المعلومات االدارٌه مثل الحوسبة السحابٌة، وانظمة سالسل 

 .المنظمة، نظم ادارة عالقات الزبائن، والبٌانات الضخمة، ومراكز البٌانات، وتطبٌقات الذكاءاالصطناعً فً المنظمات الحدٌثة

 

 


