
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 واتخاذ القرارنظم المعلومات  مواصفات مقرر 

I. المقرر عن عامة معلومات: 

 ٌةادارنظم المعلومات اإل :المقرر اسم 1

   :ورقمه المقرر رمز 2

 اإلجمالً تادرٌب عملً سمنار محاضرة :المعتمادة الساعات 3

3 - - - 3 

 سً الثانً الادر المستوى الثالث :الفصل :سً الادر والفصل المستوى 4

 عمالة األإادارمباادئ  :) وجادت المقرر( إن لادراسة السابقة المتطلبات 5
 تطبٌقات الحاسوب -

 ال توجاد :)وجادت إن ( لمصاحبةا المتطلبات 6

اإلحصاء + بكالورٌوس  عمالة األإاداربرنامج بكالورٌوس  :المقرر له ٌادرس الذي البرنامج 7
 والمعلومات

 اللغة العربٌة :المقرر تادرٌس لغة 8

 إنتظام-فصلً :الادراسة نظام 9

 اد. فضل المحموادي :المقرر مواصفات  معاد  11

   :مقررال مواصفات اعتماد تارٌخ 11

  

II. المقرر وصف: 

ة نظم المعلومات وخصائصها ومكوناتها، أهمٌٌة، وادارالتعرٌف بادور المعلومات فً اتخاذ القرارات اإلإلى ٌهادف  هذا المقرر 
وخطط واستراتٌجٌات إنشائها وتطوٌرها، كم ٌشتمل على نظم مسانادة القرارات ونظم الادعم الذكً للقرارات كالنظم الخبٌرة 

نظم المعلومات الخاصة باألنشطة المختلفة بالمنشأة وعالقتها  إلى عرض أنواعالعصبٌة والذكاء التنظٌمً إضافة والشبكات 
 . ببعضها البعض

 

III. التعلم مخرجات: 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن:
a1 معلومات.ذات العالقة بنظم ال سسٌظهر المعرفة بالمفاهٌم والمبادئ واأل 
a2 ٌة.دارٌشرح األسالٌب الكمٌة فً نظم المعلومات واتخاذ القرارات اإل 
a3 عما الرئٌسة لنظم المعلومات ومكوناتها فً منظمات األ نوا ٌصف األ، 
b1 .ٌحل  المعلومات فً مجا  أنظمة المعلومات المختلفة 
b2 عما ى تعزٌز كفاءة أداء منظمات األٌمٌز األسالٌب الكمٌة الداعمة التخاذ قرارات فاعلة وقادرة عل. 
c1 .ٌطبق القرارات المناسبة لح  المشكالت المرتبطة بنظم المعلومات 
c2 ٌة.دارٌستخدم النظم الحاسوبٌة فً مختلف التطبٌقات اإل 
d1 نترنتٌتعام  مع التقنٌات الحدٌثة واإل. 
d2 . ٌجٌد مهارات التواص 
d3 .ٌعم  بفاعلٌة ضمن الفرٌق الواحد 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
ذات العالقة  سسٌظهر المعرفة بالمفاهٌم والمباادئ واأل

 بنظم المعلومات.
 

A1  بالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم
 ة فً مختلف الادراسات.ٌة المستخادماإلحصائ ادواتواأل

a.2 
ٌشرح األسالٌب الكمٌة فً نظم المعلومات واتخاذ 

 ٌة. ادارالقرارات اإل
A3  ٌا فً اعادااد إحصائالمتبعة  اإلجراءات ٌوضح

 فً المجاالتالبحوث العلمٌة والتطبٌقٌة والتمٌز فٌها 
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 العلمٌة والعملٌة 

a3 

الرئٌسة لنظم المعلومات ومكوناتها فً  نواعٌصف األ
 ،عمالمنظمات األ

 

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم كٌفٌة اإلحصاء العلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 

ٌة فً تحلٌل اإلحصائام أهم وأشهر الحزم إستخاد
 البٌانات.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
 ٌحلل المعلومات فً مجال أنظمة المعلومات المختلفة.

 
B1 بٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم ٌحلل ال

 وحل المشكالت. 

b.2 
ٌمٌز األسالٌب الكمٌة الاداعمة التخاذ قرارات فاعلة 

 .عمالوقاادرة على تعزٌز كفاءة أاداء منظمات األ
 

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلادخال ومعالجة وتحلٌل
إلى ٌة للوصول اإلحصائام الحزم إستخادالبٌانات ب

 الصحٌحة والتنبؤات الادقٌقة.االستنتاجات 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
ٌطبق القرارات المناسبة لحل المشكالت المرتبطة 

 بنظم المعلومات.
 

C3  ٌطبق مهارات اتخاذ القرارات فً مجاالت العمل
معتماداً على تحلٌل بٌانات الظواهر التً تحادث فً 

 المجتمع.

c.2 
فً مختلف التطبٌقات ٌستخادم النظم الحاسوبٌة 

 ٌة.اداراإل
 

  
C4  ٌة الجاهزة فً اإلحصائٌستخادم تقنٌات البرامج

 تحلٌل البٌانات للظواهر المختلفة.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 نترنتٌتعامل مع التقنٌات الحادٌثة واإل. 
D4  ٌة  وتطبٌقات اإلحصائتقنٌات البرامج ٌستخادم

 نترنتلمعلومات وشبكة اإلوأنظمة ا قواعاد البٌانات
 للتنقٌب عن البٌانات وتوظٌفها فً مجال عمله.

d.2 
 ٌجٌاد مهارات التواصل.

 
D2  ٌجٌاد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع

 اآلخرٌن والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفرادٌة.

d3 
 ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌق الواحاد.

 
D1 اإلحصائعمل ٌعمل ضمن فرٌق عناد ممارسته ال.ً 

 

 

 . مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التادرٌس والتقوٌم:4  

 :والتقوٌم التادرٌس إستراتٌجٌةب) والفهم المعارف (المقرر تعلم مخرجات ربط أ.

 التقوٌم إستراتٌجٌة التادرٌس إستراتٌجٌة والفهم المعرفة / المقرر مخرجات

a1 ذات العالقة بنظم  سسٌظهر المعرفة بالمفاهٌم والمباادئ واأل
 المعلومات.

 

  المحاضرات 

  العروض
اإلٌضاحٌة 

 .)الباوربوٌنت(

  المشارٌع الفرادٌة
 والجماعٌة

 .الحوار والمناقشة 

 .ًالتعلم الذات 

 .الواجبات المنزلٌة 

   االختبارات الفصلٌة 

  االختبارات المفاجئة تحلٌل
 الحاالت  

  تقٌٌم التقارٌر والبحوث
 والتكالٌف والواجبات.

 .ًاالختبار النهائ 

a2  ٌشرح األسالٌب الكمٌة فً نظم المعلومات واتخاذ القرارات
 ٌة. اداراإل
 

a3 الرئٌسة لنظم المعلومات ومكوناتها فً  نواعٌصف األ
 ،عمالمنظمات األ

 

 

 :والتقٌٌم التادرٌس إستراتٌجٌةب) المهارات الذهنٌة (المقرر تعلم مخرجات ربط ب.

 التقوٌم إستراتٌجٌة التادرٌس إستراتٌجٌة لمهارات الذهنٌةا / المقرر مخرجات

b1 .ٌحلل المعلومات فً مجال أنظمة المعلومات المختلفة   المحاضرات والعروض  
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اإلٌضاحٌة  
 )الباوربوٌنت( 

 .الحوار والمناقشة 

 . الحاالت العملٌة 

  وحل المشكالت 

  

  االختبارات الفصلٌة 

 . االختبارات المفاجئة 

 ت .تحلٌل الحاال 

  تقٌٌم التقارٌر والبحوث
 والتكالٌف  والواجبات.

 ًاالختبار النهائ 

b2  ٌمٌز األسالٌب الكمٌة الاداعمة التخاذ قرارات فاعلة وقاادرة
 .عمالعلى تعزٌز كفاءة أاداء منظمات األ

 

 

 :والتقٌٌم التادرٌس إستراتٌجٌةب ))المهارات المهنٌة والعملٌة تعلم مخرجات ربط ج.

 التقوٌم إستراتٌجٌة التادرٌس إستراتٌجٌة )المهارات المهنٌة والعملٌة / مقررال مخرجات

c1  ٌطبق القرارات المناسبة لحل المشكالت المرتبطة بنظم
 المعلومات.

 

 .التادرٌبات العملٌة 

 ة إادارالعرض المرئً و
 الحوار .

  التعلٌم من خالل
 المجموعات 

 حل المشكالت 

 المالحظة الشخصٌة 

 الواجبات تقٌٌم البحوث و
 ومناقشتها.

   االختبارات التحرٌرٌة
 والتطبٌقٌة 

c2 ٌة.ادارٌستخادم النظم الحاسوبٌة فً مختلف التطبٌقات اإل 
 

 

 :والتقٌٌم التادرٌس إستراتٌجٌةب )المهارات العامة( المقرر تعلم مخرجات اد . ربط

 التقوٌم إستراتٌجٌة التادرٌس إستراتٌجٌة  المقرر مخرجات

d1 نترنتع التقنٌات الحادٌثة واإلٌتعامل م.  .حل المشكالت 

 كتابة التقارٌر 

 . ًالتطبٌق العمل 

 ادوارتمثٌل األ . 

 . الحوار والمناقشة 

  مننننننح الطلبنننننة فرصنننننة لتقنننننادٌم
عنننروض أمنننام زمالئهنننم حنننول 
تقٌننٌم أنظمننة معلومننات لننبعض 

 .عمالمنظمات األ

 .تقوٌم المناقشات الجماعٌة 

  ام الطلبة للحاسوب.إستخادتقوٌم 

 ٌم أاداء الطالنننب فنننً توصنننٌل تقنننو
تقنننادٌم  أثنننناءالمعلومنننات لزمالئنننه 

 العرض والتقرٌر 

  المالحظة الشخصٌة 

 المناقشة المستمرة 

d2 .ٌجٌاد مهارات التواصل 
 

d3 

 ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌق الواحاد.
 

 المعتمادة الساعات تحادٌاد للمقرر مع ةالمقصواد التعلم بمخرجات وربطها )والعملٌة النظرٌة( والفرعٌة الرئٌسة المقرر . مواضٌع5 
 .لها

I. :محتوى المقرر 

  :النظري الجانب :أوال

 م
 /وحادات

 موضوعات
 المقرر

 التفصٌلٌة المواضٌع
 عاداد

 األسابٌع
 الساعات
 الفعلٌة

 تعلم مخرجات
 المقرر

1  
مقادمة فً 

نظم 
 المعلومات

 

 ٌة.ادارمفهوم نظم المعلومات اإل  .1
 البٌانات والمعلومات والمعرفة .2
 تكنولوجٌا المعلومات .3
ات ومنننننننواراد نظنننننننم إجنننننننراءنشننننننناطات و .4

 المعلومات
االتجنننننناو السننننننلوكً والتكنولننننننوجً لنننننننظم  .5

 المعلومات
ة ادارتكنولوجٌننننا المعلومننننات فننننً خادمننننة اإل .6

 المعاصرة.
 ٌةادارونظم المعلومات اإل نترنتاإل .7

1 3 
a1, a2 ,b1, d1, d2, 

d4, d5 
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التحننادٌات التننً تواجننه بننناء نظننم معلومننات  .8
 حادٌثة

حالنة  –ادورة حٌاة وتطوٌر نظم المعلومنات  .9
 عملٌة

 نواعاأل 2
الرئٌسة لنظم 

المعلومات 
 ومكوناتها

 نظم المعلومات التً تخادم التنظٌم الهرمً 1 
 نظم معالجة التعامالت 2
 نظم المعلومات الوظٌفٌة 3
العالقنننة بنننٌن نظنننم المعلومنننات المختلفنننة فنننً -4

 المنظمة
 بنائهانظم المنظمة وفوائادها وتحادٌات  5
 ة المعرفة فً المنظمةإادارنظم - -6

 حالة عملٌة

1 3 
 

a1, a3 , b2, , d2, 

ة مواراد إادار 3
تكنولوجٌا 
المعلومات 

ة ادارواإل
 ستراتٌجٌةاإل
 
 

 نظرة تارٌخٌة على نظام الحاسوب.-1
 تصنٌف الحاسوب.-2
 مكونات الحاسوب.-3
 نظم التشغٌل.-4
 ها.أنواعلغات البرمجة و-5
 اعة واتخاذ القراروصن المادٌرٌن-6
نظننننم المعلومننننات االسننننتراتٌجً والتخطننننٌط -7

 االستراتٌجً
  عمالنظم معلومات مستوى األ إستراتٌجٌة-8
 حالة عملٌة-9

1 3 

 
 

a1, a3, , c2, , d1, d2, 
 

ة قواعاد إادار   4
البٌانات فً 

النظم 
 المحوسبة

 

 نماذج البٌانات.-1
 تجمٌع وتجزئة البٌانات.-2
 هرمٌة البٌانات.-3
 قواعاد البٌانات. أنواع-4
 معالجة البٌانات. -5
 تصمٌم قواعاد البٌانات-6
 قواعاد البٌانات والشبكة العنكبوتٌة-7
 وحادات قٌاس التخزٌن للبٌانات-8

 حالة عملٌة

1 3 

 
c1,c2, d1,d2, 

 
 
 

نظم   5  
المعلومات 

ة ادارواإل
ٌة لكتروناإل

والمنظمات 
 الرقمٌة

 
 

 ٌة.لكترونة اإلادارمفهوم اإل-1
 ٌة.     لكترونة اإلادارمعوقات اإل-2
 ٌة.لكترونة اإلادارفوائاد اإل-3
ة ادارادور تقنٌنننننات نظنننننم المعلومنننننات فنننننً اإل-4

 ٌة.لكتروناإل
ة ادارادور تكنولوجٌا نظم ادعم القرارات فً اإل-5

 ٌة.لكتروناإل
 نترنتعلى اإل عمالة األإادار-6
والتسننننوٌق ونظننننام الننننادفع  األسننننواقمواقننننع -7

 ً لكتروناإل
كنولوجٌننا الرقمٌننة وتطبٌقننات الموباٌننل فننً الت-8

 نظم المعلومات
 حالة عملٌة

2 6 
a1, a3, , 

c2 , 
,d1, d3 

6  
نظم 

 ٌة.ادارمفهوم نظم المعلومات اإل-1 
 ٌة.ادارنظم المعلومات اإل نشوء-2

1 3 
a1,b1,b2, 
,c1,,d1,d3, 
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المعلومات 
 ٌةاداراإل
 

 ٌة وفوائادها.ادارخصائص نظم المعلومات اإل-3
 ٌة.ادارنظم المعلومات اإل أنواع-4
 ٌة.ادارعناصر نظم المعلومات اإل-5
ٌة فً اتخاذ ادارادور نظم المعلومات اإل-6

  القرارات.

 

نظم  7
المعلومات 

 التنفٌذٌة
 

 مفهوم نظم المعلومات التنفٌذٌة.-1 
 المعلومات المطلوبة للمادٌرٌن التنفٌذٌٌن.-2
 عوامل نجاح نظم المعلومات التنفٌذٌة.-3
لمعلومنننننات التنفٌذٌنننننة المبنٌنننننة علنننننى نظنننننم ا-4

 الحاسوب.
االقتراحات الالزمنة لتحسنٌن نظنم المعلومنات -5

 التنفٌذٌة.
االتجاهات المستقبلٌة لنظم المعلومات -6

 التنفٌذٌة.

  
a1,b1,b2, ,c1, ,d1, 

 

نظم   8
المعلومات 

 الوظٌفٌة

 نظم معلومات اإلنتاج.-1 
 نظم معلومات التسوٌق.-2
 واراد البشرٌة.نظم معلومات الم-3
 نظم معلومات التموٌل-4

1 3 
a1, ,b1,b2, 
,c1, ,,d2, 

نظم مسانادة  9
 القرارات

 مفهوم نظم مسانادة القرارات.-1
 هٌكل نظم مسانادة القرارات.-2
 نظم مسانادة القرارات. أنواع-3

1 3 
a1,a2,a3 ,b1 

,d3 

نظم الادعم  10
الذكً 

 للقرارات

 الشبكات العصبٌة.-1 
 ة.النظم الخبٌر-2
 الذكاء التنظٌمً.-3

2 6 
a1,a2, ,b2,,c1, 

d1,d2,d3, 

نظم أمن 11
 المعلومات

 أمنٌة البٌانات.-1 
الحماٌننة األمنٌنننة لتناقنننل البٌانننات علنننى شنننبكة -2

 االتصاالت.
 األمنٌة فً قواعاد البٌانات.-3
 حماٌة البرمجٌات.-4
 حماٌة قواعاد البٌانات.-5
 الجرائم الحاسوبٌة-6

1 3 
a1,a2,a3, ,b2,,c1,c2, 

,d1,d2, d3 

تطوٌر نظم  12
المعلومات 

 ٌةاداراإل

 تحلٌل النظم.-1 
 تصمٌم النظم.-2
 تنفٌذ النظم.-3
  المتابعة والتقوٌم-4

1 3 a1, ,b2,c1, d1,d2,d3, 

  42 14 والساعات األسابٌع إجمالً
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II.  التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات -

 ةٌلكترونالعرض الشفوي من خالل األجهزة اإل -

 الحوار والمناقشة الحر -

 الحاالت العملٌة -

 العصف الذهنً -

 

III. األنشطة والتكلٌفات .: 

 الادرجة سبوعاأل التعلم مخرجات التكلٌف / النشاط م

 a3, b2, c 2, , d1  W3,6,10 5   واجبات منزلٌة 1

 عرض الطالب لموضوع محضر 2
 فً نظم المعلومات 

a3, ,b2,b3, c1,c2,، 
W3,12 

5 

 a3 , b2, , c2, d3 W 5, 10  5 مقاالت/ بحثأو ٌر تقار 3

الحوار التفاعلً والمشاركة فً  4
 القاعة

a1,a3, ,b1,b2, d2,d3 
Weekly 

5 

 20   المجموع 

 

IV. :تقٌٌم التعلم 

 الادرجة سبوعاأل التكلٌف / النشاط م
إلى نسبة الادرجة 

 ادرجة التقوٌم النهائً
 التعلم مخرجات

 Weekly 22 22% األنشطة والتكالٌف 1
a1,a3, ,b1,b2, 

d2,d3 

 جمٌع مخرجات المقرر W8 20 20% نصفًاختبار  5

 جمٌع مخرجات المقرر %60 60 أسبوعاخر  امتحان نهائً نظري 6

  %122 122  المجموع 

 

 التعلم : مصاادر9

 الرئٌسة: المراجع

 م. 2212، األرادن-والتوزٌع، عمان ٌة. ادار الحاماد للنشرادارالنجار، فاٌز جمعه صالح، نظم المعلومات اإل -1
 . م2229، األرادن –ٌة. ادار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان ادارٌاسٌن، سعاد غالب، نظم المعلومات اإل -2

 المساعادة: المراجع

 3ٌة، ادار المسٌرة ، عمان ، ط ادارعامر ابراهٌم قناد لجً، عالء الادٌن عبادالقاادر الجنابً ، نظم المعلومات اإل ، 
2228 

 م.2224ٌة،اإلسكنادرٌة، الادار الجامعٌة، ساسٌة :المفاهٌم األادارسونٌا محماد البكري، نظم المعلومات اإل 

 :) وجادت إن (إنترنتو ٌةإلكترون موااد

 سٌسكو منتادٌات 
 ًمنتادٌات المبرمج العرب 
 En.youscribe.com 
 Edu.arabsgate.com 
 Ar.wikpedia.org 
 Dssworld.arabblogs.com 

http://lexicons.sakgr.com/default.HTM
http://lexicons.sakgr.com/default.HTM
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 www.mdawood.com    

 

V. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 التعلٌمٌة: الفعالٌات حضور سٌاسة 1
 ( من 75فً الحضور، وضرورة حضور )  نتظامااللتزام بالمواعٌاد المحادادة للمحاضرات فً بادئها وانتهاءها واإل %

 اعات المقرر.س
  ( من ساعات المقرر ٌعاد محروماً فً المقرر. إالّ إذا كان غٌابه بسبب 25غٌاب الطالب عن ) تجاوزت نسبةإذا%

 بعذر قاهر تقبله عماادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمادة.أو مرض 
 

 المتأخر الحضور 2
  ًموضوعات المقرر فً الوقت المناسب. فً مناقشة  وأن ٌشاركالمحاضرات، إلى ٌنبغً على الطالب أن ٌأت 
  المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتأخر بادخول المحاضرة إذا تأخر فً حادواد ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لادى 
  من ادرجة 22إلى %  12الطالب الذي ٌتكرر تأخرو عن بادء المحاضرة ادون عذر مقبول سٌتم خصم من %

 الحضور. 
  من 52ٌغاادرها فً وقت مبكر سٌتم خصم أو حاضرة فً وقت متأخر المإلى الطالب الذي ٌتكرر وصوله %

 .ادرجة الحضور

 االمتحان: ضوابط 3
  قاعة االمتحان فً الوقت المحاداد.إلى ٌجب على الطالب الوصول 
 .عادم السماح بادخول االمتحان بعاد مرور أكثر من ربع ساعة من بادء االمتحان 
 ٌة بعاد توزٌع األسئلة إالّ بعاد مرور نصف وقت االختبار.ال ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحان 
 فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعااد له االختبار بالادور الثانً بادرجة كاملة. 
 ٌعاد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه. 

  والمشارٌع: التعٌٌنات 4
 ى الطالب االلتزام باآلتً:التعٌٌنات: ٌتعٌن عل

  فأن علٌه االتصالتقادٌم الواجبات فً الوقت المحاداد تماماً، وإذا ما واجهته مشكلة فً تقادٌم الواجبات المطلوبة منه 
 و ٌمكن أن ٌعادل وٌقرر الموعاد اآلخر للتسلٌم.أستاذالمقرر لكً ٌتفق معه على موعاد آخر، وبناًء على تعلٌمات  أستاذب

  ًٌة.أساستفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار أن ٌقادم عرضا 
  ستاذٌن من التأخٌر لن ٌقبل إالّ إذا ما وافق األأسبوعإذا تأخر الطالب عن تقادٌم واجباته فً الموعاد الذي حاداد له بعاد 

 على قبول التأخٌر، بناًء على ظروف قاهرة ٌتم شرحها وكتابتها خطٌاً.
 المشارٌع:

اوٌن بمشارٌع بحثٌة باداٌة الفصل الادراسً وكل طالب ٌختار واحاداً من العناوٌن المقادمة لهم. وٌمكن سٌتم تقادٌم قائمة عن
لٌة فٌما بٌنهم، والتأكاد من ئوتوزٌع بعض العناوٌن التً تتطلب عبئاً بحثٌاً كبٌراً على فرٌق من الطلبة مع توزٌع المس

أوكل فرٌق أن ٌقادم تقرٌراً عن موضوعه، وعرضه أمام الفرٌق، وعلى كل طالب  أعضاء المشاركة الفاعلة من جمٌع 
 الطلبة.

  الغش: 5
 ة،التً تعنً: أن ٌكون الطالب صاادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته.كاادٌمٌٌلتزم الطلبة بمباادئ النزاهة األ 
  ام إستخادمحاولة أو رة اإلشاأو  ورقة غٌروالنظر فً أو لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحادٌث

 أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
  ًالشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.أو الغش فً االمتحان النصف 
  الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من ثالث موااد هً: الماادة التً ضبط متلبساً فٌها والماادة التً قبلها وكذلك الماادة

 التً تلٌها.
  الواحادة ٌطبق علٌه حكم الفصل من الادراسة. االختبارٌةأكثر من مرة فً الادورة إذا تكرر غش الطالب 
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 : االنتحال 6
  ٌقوم  بتقادٌمها كأنها أو أفكارو وٌادعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو ٌعرف االنتحال باسم "النسخ

 خاصة به" .
 غٌرو. أعمالسرقة أو الغش إلى بحث العلمً، وأاّل ٌلجأ أباداً على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات ال 
 .الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن ادون التوثٌق ٌحرم من الادرجة وٌعنف على فعلته تلك ادون التشهٌر به أمام زمالئه 
  لفصل" وٌكون أاداء االمتحان تطبق علٌه الالئحة الموحادة لشئون الطالب، وهو "ا أثناءالطالب المنتحل صفة طالب آخر

 بقرار من الجهات المعنٌة ،وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

 أخرى: سٌاسات 7 7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  البناء مع اآلخرٌن.والحوار ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  ام الهواتف المحمولة اداخل قاعة المحاضرة،إستخادال ٌسمح 

 سٌر االمتحان. أو أثناء 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 
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 واتخاذ القرارنظم المعلومات خطة مقرر 
 

I. س المقررمعلومات عن مدر: 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
 االسم اد. فضل المحموادي

 المكان ورقم الهاتف 777714477 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

ًلكترونالبرٌد اإل         

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 ٌةدارنظم المعلومات اإل اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 ات المعتمدة للمقرر:الساع  .3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 سً الثانً الادرا المستوى الثالث :الفصل  :سً الادر والفصل المستوى  .4

5.  
 وجادت المقرر( إن لادراسة السابقة المتطلبات

(: 
 تطبٌقات الحاسوب -عمالة األإادارمباادئ  

 توجاد ال :)وجادت إن ( المصاحبة المتطلبات  .6

7.  
اإلحصاء + بكالورٌوس  عمالة األإاداربرنامج بكالورٌوس  :المقرر له ٌادرس الذي البرنامج

  والمعلومات               

 اللغة العربٌة    :المقرر تادرٌس لغة  .8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9

III. المقرر الدراسً:  وصف 

ة نظنم المعلومنات وخصائصنها ومكوناتهنا، أهمٌنٌنة، وادارلمعلومات فنً اتخناذ القنرارات اإلالتعرٌف بادور اإلى  هذا المقرر ٌهدف 
ٌشنتمل علنى نظنم مسنانادة القنرارات ونظنم النادعم النذكً للقنرارات كنالنظم الخبٌنرة  كمناوخطط واسنتراتٌجٌات إنشنائها وتطوٌرهنا، 

الخاصننة باألنشننطة المختلفننة بالمنشننأة وعالقتهننا  نظننم المعلومننات إلننى عننرض أنننواعوالشننبكات العصننبٌة والننذكاء التنظٌمننً إضننافة 
 ببعضها البعض.

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعاد االنتهاء من ادراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قاادراً على أن: 
a1 ذات العالقة بنظم المعلومات. سسٌظهر المعرفة بالمفاهٌم والمباادئ واأل 
a2 ٌة.ادارمعلومات واتخاذ القرارات اإلٌشرح األسالٌب الكمٌة فً نظم ال 
a3 عمالالرئٌسة لنظم المعلومات ومكوناتها فً منظمات األ نواعٌصف األ، 
b1 .ٌحلل المعلومات فً مجال أنظمة المعلومات المختلفة 
b2 عمالٌمٌز األسالٌب الكمٌة الاداعمة التخاذ قرارات فاعلة وقاادرة على تعزٌز كفاءة أاداء منظمات األ. 
c1 القرارات المناسبة لحل المشكالت المرتبطة بنظم المعلومات. ٌطبق 
c2 ٌة.ادارٌستخادم النظم الحاسوبٌة فً مختلف التطبٌقات اإل 
d1 نترنتٌتعامل مع التقنٌات الحادٌثة واإل. 
d2 .ٌجٌاد مهارات التواصل 
d3 ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌق الواحاد. 

 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبو األ المواضٌع التفصٌلٌة المقرر وحادات الرقم

1 
 

 مقادمة فً نظم المعلومات
 

 ٌة.ادارمفهوم نظم المعلومات اإل  .12
 البٌانات والمعلومات والمعرفة .11
 تكنولوجٌا المعلومات .12
ات ومواراد نظم إجراءنشاطات و .13

 المعلومات
االتجاو السلوكً والتكنولوجً لنظم  .14

 المعلومات
ات فً خادمة تكنولوجٌا المعلوم .15

 ة المعاصرة.اداراإل
 ٌةادارونظم المعلومات اإل نترنتاإل .16
التحادٌات التً تواجه بناء نظم  .17

 معلومات حادٌثة
حالة  –ادورة حٌاة وتطوٌر نظم المعلومات 

 عملٌة

W1 3 

2 
الرئٌسة لنظم  نواعاأل

 المعلومات ومكوناتها

نظم المعلومات التً تخادم التنظٌم  1 
 الهرمً

 عامالتنظم معالجة الت 2
 نظم المعلومات الوظٌفٌة 3
العالقة بٌن نظم المعلومات المختلفة فً -4

 المنظمة
 نظم المنظمة وفوائادها وتحادٌات بنائها 5
 ة المعرفة فً المنظمةإادارنظم - -6

 حالة عملٌة

W2 3 

3 

ة مواراد تكنولوجٌا إادار
ة ادارالمعلومات واإل

 ستراتٌجٌةاإل
 
 

 ب.نظرة تارٌخٌة على نظام الحاسو-1
 تصنٌف الحاسوب.-2
 مكونات الحاسوب.-3
 نظم التشغٌل.-4
 ها.أنواعلغات البرمجة و-5
 وصناعة واتخاذ القرار المادٌرٌن-6
نظم المعلومات االستراتٌجً والتخطٌط -7

 االستراتٌجً
نظم معلومات مستوى  إستراتٌجٌة-8
  عمالاأل
 حالة عملٌة-9

W3 3 

4 
ة قواعاد البٌانات فً إادار

 بةالنظم المحوس
 

 نماذج البٌانات.-1
 تجمٌع وتجزئة البٌانات.-2
 هرمٌة البٌانات.-3
 قواعاد البٌانات. أنواع-4
 معالجة البٌانات. -5
 تصمٌم قواعاد البٌانات-6
 قواعاد البٌانات والشبكة العنكبوتٌة-7

W4 3 
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نظم مساندة  10
 القرارات

 مفهوم نظم مساندة القرارات.-1
 هٌك  نظم مساندة القرارات.-2
 نظم مساندة القرارات. أنوا -3

W11 3 

نظم الادعم الذكً  11
 للقرارات

 الشبكات العصبٌة.-1 
 النظم الخبٌرة.-2
 الذكاء التنظٌمً.-3

W12+
w13 

6 

 W14 3 أمنٌة البٌانات.-1  نظم المعلوماتأمن 12

 وحادات قٌاس التخزٌن للبٌانات-8
 حالة عملٌة

5 

ة ادارنظم المعلومات واإل
نظمات ٌة والملكتروناإل

 الرقمٌة
 
 

 ٌة.لكترونة اإلادارمفهوم اإل-1
 ٌة.     لكترونة اإلادارمعوقات اإل-2
 ٌة.لكترونة اإلادارفوائاد اإل-3
ة ادارادور تقنٌات نظم المعلومات فً اإل-4
 ٌة.لكتروناإل
ادور تكنولوجٌا نظم ادعم القرارات فً -5
 ٌة.لكترونة اإلاداراإل
 نترنتعلى اإل عمالة األإادار-6
والتسوٌق ونظام الادفع  سواقاألمواقع -7
 ً لكتروناإل
التكنولوجٌا الرقمٌة وتطبٌقات الموباٌل -8

 فً نظم المعلومات
 حالة عملٌة

W5+w6 6 

6 
 

 ٌةادارنظم المعلومات اإل
 

 ٌة.ادارمفهوم نظم المعلومات اإل-1 
 ٌة.ادارنظم المعلومات اإل نشوء-2
ٌة ادارخصائص نظم المعلومات اإل-3

 وفوائادها.
 ٌة.ادارنظم المعلومات اإل أنواع-4
 ٌة.ادارعناصر نظم المعلومات اإل-5
ٌة فً اتخاذ ادارادور نظم المعلومات اإل-6

  القرارات.

W7 3 

 W8 3  االمتحان النصفً 7

8 
 نظم المعلومات التنفٌذٌة

 

 مفهوم نظم المعلومات التنفٌذٌة.-1 
 المعلومات المطلوبة للمادٌرٌن التنفٌذٌٌن.-2
 المعلومات التنفٌذٌة.عوامل نجاح نظم -3
نظم المعلومات التنفٌذٌة المبنٌة على -4

 الحاسوب.
االقتراحات الالزمة لتحسٌن نظم -5

 المعلومات التنفٌذٌة.
االتجاهات المستقبلٌة لنظم المعلومات -6

 التنفٌذٌة.

W9 3 

 نظم المعلومات الوظٌفٌة 9

 نظم معلومات اإلنتاج.-1 
 نظم معلومات التسوٌق.-2
 لومات المواراد البشرٌة.نظم مع-3
 نظم معلومات التموٌل-4

W12 3 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  
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 الحماٌة األمنٌة لتناقل البٌانات على شبكة االتصاالت.-2
 األمنٌة فً قواعاد البٌانات.-3
 حماٌة البرمجٌات.-4
 حماٌة قواعاد البٌانات.-5
 الجرائم الحاسوبٌة-6

تطوٌر نظم  13
المعلومات 

 ٌةاداراإل

 تحلٌل النظم.-1 
 النظم.تصمٌم -2
 تنفٌذ النظم.-3
  المتابعة والتقوٌم-4

W15 3 

  االمتحان النهائً 14
W16 3 

 والساعات األسابٌع إجمالً  
16 48 

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات -
 ٌةلكترونالعرض الشفوي من خالل األجهزة اإل -
 الحوار والمناقشة الحر -
 الحاالت العملٌة -
 العصف الذهنً -

 

VII.  والتكلٌفات:األنشطة 

 )إن وجادت(الدرجة  سبو األ النشاط/ التكلٌف الرقم

 W3,6,10 5 واجبات منزلٌة 1

فً  عرض الطالب لموضوع محضر 2
 نظم المعلومات 

W3,12 
5 

 W 5, 10  5 مقاالت/ بحثأو تقارٌر  3

 Weekly 5 الحوار التفاعلً والمشاركة فً القاعة 4

 20 المجمو 

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم مالرق
 الوزن النسبً 

 ادرجة  التقوٌم النهائً(إلى )نسبة الادرجة 

 Weekly 22 22% األنشطة والتكالٌف 1

 W8 20 20% اختبار نصفً 2

امتحان نهائً  3
 نظري

W16 60 60 الفصل% 

 %111 111 المجمو  

 

IX. :مصادر التعلم 

 ة:المراجع الرئٌس .1

 م. 2212، األرادن-ٌة. ادار الحاماد للنشر والتوزٌع، عمانادارالنجار، فاٌز جمعه صالح، نظم المعلومات اإل 

 م2229. األرادن، –والتوزٌع، عمان ٌة. ادار الٌازوري العلمٌة للنشر ادارٌاسٌن، سعاد غالب، نظم المعلومات اإل. 
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 المراجع المساعادة: .2
 2228،  3ٌة، ادار المسٌرة ، عمان ، ط ادارلقاادر الجنابً ، نظم المعلومات اإلعامر ابراهٌم قناد لجً، عالء الادٌن عبادا -1
 م.2224ٌة،اإلسكنادرٌة، الادار الجامعٌة، ساسٌة :المفاهٌم األادارسونٌا محماد البكري، نظم المعلومات اإل-2

 )إن وجادت(:    إنترنتٌة وإلكترونموااد  .3

 منتادٌات سٌسكو 

 ًمنتادٌات المبرمج العرب 

 En.youscribe.com 

 Edu.arabsgate.com 

 Ar.wikpedia.org 

 Dssworld.arabblogs.com 

 www.mdawood.com    

 

X. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 التعلٌمٌة: الفعالٌات حضور سٌاسة 1
 ( من 75فً الحضور، وضرورة حضور )  نتظامااللتزام بالمواعٌاد المحادادة للمحاضرات فً بادئها وانتهاءها واإل %

 ساعات المقرر.
  ( من ساعات المقرر ٌعاد محروماً فً المقرر. إالّ إذا كان غٌابه بسبب 25غٌاب الطالب عن ) تجاوزت نسبةإذا%

 بعذر قاهر تقبله عماادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمادة.أو مرض 
 

 المتأخر الحضور 2
  ًموضوعات المقرر فً الوقت المناسب.  فً مناقشة وأن ٌشاركالمحاضرات، إلى ٌنبغً على الطالب أن ٌأت 
  المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتأخر بادخول المحاضرة إذا تأخر فً حادواد ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لادى 
  من ادرجة 22إلى %  12الطالب الذي ٌتكرر تأخرو عن بادء المحاضرة ادون عذر مقبول سٌتم خصم من %

 الحضور. 
% من ادرجة 52ٌغاادرها فً وقت مبكر سٌتم خصم أو محاضرة فً وقت متأخر الإلى الطالب الذي ٌتكرر وصوله 

 .الحضور

 االمتحان: ضوابط 3
  قاعة االمتحان فً الوقت المحاداد.إلى ٌجب على الطالب الوصول 
 .عادم السماح بادخول االمتحان بعاد مرور أكثر من ربع ساعة من بادء االمتحان 
 نٌة بعاد توزٌع األسئلة إالّ بعاد مرور نصف وقت االختبار.ال ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحا 
 فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعااد له االختبار بالادور الثانً بادرجة كاملة. 

 .ٌعاد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه

  والمشارٌع: التعٌٌنات 4
 لى الطالب االلتزام باآلتً:التعٌٌنات: ٌتعٌن ع

  فأن علٌه االتصالتقادٌم الواجبات فً الوقت المحاداد تماماً، وإذا ما واجهته مشكلة فً تقادٌم الواجبات المطلوبة منه 
 و ٌمكن أن ٌعادل وٌقرر الموعاد اآلخر للتسلٌم.أستاذالمقرر لكً ٌتفق معه على موعاد آخر، وبناًء على تعلٌمات  أستاذب

  ًٌة.أساستفصٌلٌاً لما ٌتضمنه الواجب من خطوات وأفكار  أن ٌقادم عرضا 
  ستاذٌن من التأخٌر لن ٌقبل إالّ إذا ما وافق األأسبوعإذا تأخر الطالب عن تقادٌم واجباته فً الموعاد الذي حاداد له بعاد 

 على قبول التأخٌر، بناًء على ظروف قاهرة ٌتم شرحها وكتابتها خطٌاً.
 المشارٌع:

ناوٌن بمشارٌع بحثٌة باداٌة الفصل الادراسً وكل طالب ٌختار واحاداً من العناوٌن المقادمة لهم. وٌمكن سٌتم تقادٌم قائمة ع
لٌة فٌما بٌنهم، والتأكاد من ئوتوزٌع بعض العناوٌن التً تتطلب عبئاً بحثٌاً كبٌراً على فرٌق من الطلبة مع توزٌع المس

أوكل فرٌق أن ٌقادم تقرٌراً عن موضوعه، وعرضه أمام  الفرٌق، وعلى كل طالب أعضاء المشاركة الفاعلة من جمٌع 
 الطلبة.
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  الغش: 5
 ة،التً تعنً: أن ٌكون الطالب صاادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته.كاادٌمٌٌلتزم الطلبة بمباادئ النزاهة األ 
  ام إستخادمحاولة أو ارة اإلشأو  ورقة غٌروالنظر فً أو لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحادٌث

 أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
  ًالشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.أو الغش فً االمتحان النصف 
  الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من ثالث موااد هً: الماادة التً ضبط متلبساً فٌها والماادة التً قبلها وكذلك

 الماادة التً تلٌها.
 الواحادة ٌطبق علٌه حكم الفصل من الادراسة. االختبارٌةأكثر من مرة فً الادورة  إذا تكرر غش الطالب

 : االنتحال 6
  ٌقوم  بتقادٌمها كأنها أو أفكارو وٌادعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو ٌعرف االنتحال باسم "النسخ

 خاصة به" .
 أعمالسرقة أو الغش إلى لبحث العلمً، وأاّل ٌلجأ أباداً على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات ا 

 غٌرو.
 .الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن ادون التوثٌق ٌحرم من الادرجة وٌعنف على فعلته تلك ادون التشهٌر به أمام زمالئه 

الفصل" وٌكون أاداء االمتحان تطبق علٌه الالئحة الموحادة لشئون الطالب، وهو " أثناءالطالب المنتحل صفة طالب آخر 
 بقرار من الجهات المعنٌة ،وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

 أخرى: سٌاسات 7 7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  البناء مع اآلخرٌن. والحوارٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  ام الهواتف المحمولة اداخل قاعة المحاضرة،إستخادال ٌسمح 

 سٌر االمتحان. أو أثناء 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 
 

 


