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    المرار  اتخاذومعلومات نظم مواصفات ممرر: 
 

i.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
       المرار  اتخاذومعلومات نظم 

2 
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and 
Number 

 

3 
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الفصل الثانً -المستوى الثالث   

5 
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 حاسب الً –إدارة األعمالمبادئ 

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

- 

7 
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 اعمالإدارة  سبكالورٌو

8 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 الفصل الدراسً

11 
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

11 
 مواصفات الممررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس. :مالحظة
 

ii. وصف الممرر Course Description: 

ية، وأهمية نظم المعلومات دارالقرارات اإل  اتخاذب الخاصةالمعلومات بالمعارف و تزويد الطالب إلىيهدف هذا المقرر 
وخصائصها ومكوناتها، وخطط واستراتيجيات إنشائها وتطويرها، ويتناول  ايضاً  نظم مساندة القرارات ونظم الدعم الذكي 

 نشطةنظم المعلومات الخاصة باأل نوا عرض أل إلىللقرارات كالنظم الخبيرة والشبكات العصبية والذكاء التنظيمي إضافة 
 وعالقتها ببعضها البعض. نشأةمالمختلفة بال

  

iii. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:
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a1- قرارات   اتخاذذات العالقة بنظم المعلومات و أهمية توفير البيانات المطلوبة لدعم  سسيعرف المفاهيم والمبادئ واأل
 .فعالة. وحل المشكالت التي تواجه نظم المعلومات

a2- ووسائل حماية وامن  نظم المعلومات أساليبها ومجاالتها المختلفة. أنواعية  وداريعٌرف نظم المعلومات اإل. 
b1- ة يجابياإلحلول يحلل البيانات والمعلومات في مجال أنظمة المعلومات المختلفة .و مشكالت نظم المعلومات. لتقديم  ال

 للمشكالت التي تواجه أنظمة المعلومات
 b2-  والتمويل نتا يميز بين  أنظمة المعلومات التشغيلية و الوظيفية ) الموارد البشرية والتسويق واإل 
c1- يتخذ  القرارات المناسبة لحل المشكالت المرتبطة بنظم المعلومات 
   c2  يحلل التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في مجال نظم المعلومات. و تقنيات المعلومات واالتصاالت وتوظيفها في

   يةدارمختلف التطبيقات اإل
d1-  المشروعات في  المنظمات بإدارةفي المناقشات الجماعية المتعلقة بناءة يشارك بطريقة. 
d2- لوقت بفاعليةاإدارة يمتلك مهارات االتصال الفعال ،و 
.d3 ية المختلفة داراإلالمستويات  إلىية  ويرفعها  داريكتب التقارير اإل-  

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program 
Intended Learning Outcomes  (  

 الممصودة من الممرر مخرجات التعلم
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم الممصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 - ذات العالقة بنظم  سسيعرف المفاهيم والمبادئ واأل
  اتخاذالمعلومات و أهمية توفير البيانات المطلوبة لدعم 

 المشكالت التي تواجه نظم المعلوماتقرارات فعالة. وحل 

A1 -   يظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهيم  والنظريات
وما يتصل بها من دارة العلمية  المستخدمة في اإل

 . وأدوات أساليب

a2 
– 

ها ومجاالتها أنواعية  وداريعٌرف نظم المعلومات اإل
 ووسائل حماية وامن  نظم المعلومات أساليبالمختلفة. 

A2 -  يوضح خصائص المنظمات وبيئتها الداخلية
تها وعالقة  إدار أساليبوالخارجية ،وسياسات و

 . خر  اآلالمنظمة بالمنظمات 

b1–  يحلل البيانات والمعلومات في مجال أنظمة المعلومات
المختلفة .و مشكالت نظم المعلومات. لتقديم  الحلول 

 .ة للمشكالت التي تواجه أنظمة المعلوماتيجابياإل

B1-  ية دارواألدوات اإل ساليبيقيم مختلف األ
التي يقوم  نشطةاأل إطارويدرك استخدامها في 

 . بإنجازها

b2 
- 

يميز بين  أنظمة المعلومات التشغيلية و الوظيفية ) الموارد 
 (.والتمويل نتا البشرية والتسويق واإل

- B2  يحلل العوامل البيئية والمتغيرات المحلية
واإلقليمية والعالمية المؤثرة على أداء منظمات 

ية دارمستخدما المعارف والمفاهيم اإل األعمال
 .ة المختلفةحصائيوالمحاسبية واالقتصادية واإل

c1-  يتخذ  القرارات المناسبة لحل المشكالت المرتبطة بنظم
 .المعلومات

 C1 ية ويستخدمها في المهارات المهنية األساسيوظف
ية تساعد المؤسسة على إدارتصميم نظم وأدوات 

 .في مجال أعمالها استراتيجية تحقيق ميزة 

c2-  يحلل التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في مجال نظم
المعلومات. و تقنيات المعلومات واالتصاالت وتوظيفها في 

   يةدارمختلف التطبيقات اإل

C3  ة وتقنيات حصائيالكمية واإل ساليبيستخدم األ
قرارات   تخاذال عملهالمعلومات ويوظفها في مجاالت 

 .يةإدار

d1-  في المناقشات الجماعية المتعلقة  بناءة يشارك بطريقة
 بأنظمة المعلومات  في  المنظمات.

D2-   في المناقشات الجماعية بناءة يشارك بطريقة
 .  المنظمة أنشطةالمتعلقة ب

d2- الوقت بفاعليةإدارة يمتلك مهارات االتصال الفعال ،و.. D3-  الوقت إدارة يمتلك مهارات االتصال الفعال ،و
 . بفاعلية

d3- يىة داراإلالمسىتويات  إلىىية  ويرفعها  داريكتب التقارير اإل
 المختلفة

C4-   فاعلة  استراتيجية يكتب تقارير ويعد خطط
 . يعمل فيهاللمؤسسة التي 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتموٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعلٌم والتعلم والتموٌم: استراتٌجٌة أوال: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

a1 - ذات  سىىسيعىىرف المفىىاهيم والمبىىادئ واأل
العالقىىة بىىنظم المعلومىىات و أهميىىة تىىوفير 

قىىرارات   اتخىىاذالبيانىىات المطلوبىىة لىىدعم 
فعالة. وحل المشىكالت التىي تواجىه نظىم 

 المعلومات

 الحوار والمناقشة    -

 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 والمهام والتكاليف نشطةاأل   -
 التغذية الراجعة -
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 العملي.التطبيق   -

 مالحظة االداء.  -

 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 نشطةواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

a2 
– 

يىىىىىىة  داريعٌىىىىىىرف نظىىىىىىم المعلومىىىىىىات اإل
 أسىىىاليبهىىىا ومجاالتهىىىا المختلفىىىة. أنواعو

 ووسائل حماية وامن  نظم المعلومات

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 والمهام والتكاليف نشطةاأل   -
 التغذية الراجعة  -
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 لتطبيق العملي. -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 نشطةواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

 

 التدرٌس والتموٌم:     استراتٌجٌة ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching 
Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

b1–  يحلىىل البيانىىات والمعلومىىات فىىي مجىىال أنظمىىة
المعلومىىىىىىات المختلفىىىىىىة .و مشىىىىىىكالت نظىىىىىىم 

ة يجابيىىىىىىىاإلالمعلومىىىىىىىات. لتقىىىىىىىديم  الحلىىىىىىىول 
 .للمشكالت التي تواجه أنظمة المعلومات

 المحاضرات التفاعلية -

 ةالعروض التوضيحي -

 المناقشات -

 العصف الذهني -

 التعلم التعاوني -

 حل المشكالت -

 الواجبات والتكليفات -

 االختبارات القصيرة -

 المقابلة -

 المالحظة -

 االمتحان النصفي -

 االمتحان النهائي -

b2 -  يميىىىىز بىىىىين  أنظمىىىىة المعلومىىىىات التشىىىىغيلية و
 نتا الوظيفية ) الموارد البشرية والتسويق واإل

 (.والتمويل

 المحاضرات التفاعلية -

 ةالعروض التوضيحي -

 المناقشات -

 العصف الذهني -

 الواجبات والتكليفات -

 االختبارات القصيرة -

 المقابلة -

 المالحظة -
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 التعلم التعاوني -

 حل المشكالت -

 االمتحان النصفي -

 االمتحان النهائي -

 

 التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

c1-  يتخذ  القرارات المناسبة لحل المشكالت
 .المرتبطة بنظم المعلومات

 العرض التوضيحي -

 المناقشات -

 حل المشكالت -

 العصف الذهني -

 دوارتمثيل األ -

 التعلم باالكتشاف -

 الواجبات والتكليفات -

 االختبار القصير -
 المقابلة 

 المالحظة  -

 مشرو  التخر  -

 االمتحان النهائي -

c2-  التكنولوجيىة المسىتخدمة يحلل التطبيقات
فىىىي مجىىىال نظىىىم المعلومىىىات. و تقنيىىىات 
المعلومىىات واالتصىىاالت وتوظيفهىىا فىىي 

   يةدارمختلف التطبيقات اإل

 العرض التوضيحي -

 المناقشات -

 حل المشكالت -

 العصف الذهني -

 دوارتمثيل األ -

 التعلم باالكتشاف -

 الواجبات والتكليفات -

 االختبار القصير -
 المقابلة 

 المالحظة  -

 التخر  مشرو  -

 االمتحان النهائي -

 

     التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة رابعا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات الممرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

d1-  في المناقشات بناءة يشارك بطريقة
الجماعية المتعلقة بأنظمة المعلومات  

 في  المنظمات.

 العروض التوضيحية  -

 المناقشة  -

 العصف الذهني -

 حل المشكالت -

 دوارتمثيل األ -

 التعليم التعاوني -

 الواجبات والتكاليف -

 تقييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 مشرو  التخر  -

 االمتحان النهائي -

d2-  يمتلك مهارات االتصال الفعال
 ..الوقت بفاعليةإدارة ،و

 العروض التوضيحية  -

 المناقشة  -

 العصف الذهني -

 حل المشكالت -

 دوارتمثيل األ -

 التعليم التعاوني -

 الواجبات والتكاليف -

 تقييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 مشرو  التخر  -

 االمتحان النهائي -
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d3- إلىية  ويرفعها  داريكتب التقارير اإل 
 ية المختلفةداراإلالمستويات 

 العروض التوضيحية  -

 المناقشة  -

 العصف الذهني -

 حل المشكالت -

 دوارتمثيل األ -

 التعليم التعاوني -

 الواجبات والتكاليف -

 تقييم التكاليف والمهام  -

 المالحظة -

 المقابلة -

 مشرو  التخر  -

 االمتحان النهائي -

 
 

v.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات 
الرئٌسة/ 
 الوحدات
Topic 
List / 
Units 

 التفصٌلٌةالموضوعات 
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number 

of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للممرر
(CILOs) 

1  
 
 

ممدمة فً 
نظم 

 المعلومات
 

 مفهوم نظم المعلومات.  -
البيانىىىىىىىات والمعلومىىىىىىىات  -

 والمعرفة
 تكنولوجيا المعلومات -
ات إجىىىىىىىىراءنشىىىىىىىىاطات و -

 المعلوماتوموارد نظم 
تكنولوجيا المعلومىات فىي  -

 المعاصرة.دارة خدمة اإل
ونظىىىىىىىىىىىىىم  اإلنترنىىىىىىىىىىىىىت -

 المعلومات 
التحديات التي تواجه بنىاء  -

 نظم معلومات حديثة
 حالة عملية

1 3 a1, a2 ,b1, 
,c2, d1, 
d2,  

 

2  
 

 نوا األ
الرئٌسة 
لنظم 

المعلومات 
 ومكوناتها

نظىىىىىىىىىىىىىم معالجىىىىىىىىىىىىىة      -
 التعامالت

نظىىىىىىىىىىىم المعلومىىىىىىىىىىىات    -
 الوظيفية

العالقىىىىىىىة بىىىىىىىين نظىىىىىىىم -  -
المعلومىىىات المختلفىىىة فىىىي 

 المنظمة
نظىىم المنظمىىة وفوائىىدها    -

 وتحديات بنائها
المعرفىىىىة إدارة نظىىىىم - -  -

 في المنظمة
 حالة عملية

1 3  
a1, a2,  

b1,b2, ,c2, 
d2, d3 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

3  
 

موارد إدارة 
تكنولوجٌا 
المعلومات 

دارة واإل
 ستراتٌجٌة اال
 

 

نظىىىىرة تاريخيىىىىة علىىىىى -  -
 نظام الحاسوب.

تصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنيف -  -
 ومكوناته.الحاسوب.

 نظم التشغيل.-  -
وصىىىىىىىناعة  المىىىىىىىديرين-  -

 القرار  اتخاذو
نظىىىىىىىىىىىم المعلومىىىىىىىىىىىات -  -

 دارة االسىىىىىىىىىىتراتيجي واإل
 .ستراتيجية اال

نظىىىىىىىىىم  اسىىىىىىىىىتراتيجية -  -
معلومىىىىىىىىىىات مسىىىىىىىىىىتو  

  األعمال
 حالة عملية- 

1 3  
 
a1, a2,b2, 
c2, ,  , d1, 
d2, 

 d3,  

4    
 

لواعد إدارة 
البٌانات فً 

النظم 
 المحوسبة

 

 نماذ  البيانات. -
 تجميع وتجزئة البيانات. -
 هرمية البيانات. -
 قواعد البيانات. أنوا  -
 معالجة البيانات.  -
قواعىىىد البيانىىىات والشىىىبكة  -

 العنكبوتية
وحىىىدات قيىىىاس التخىىىزين  -

 للبيانات
 حالة عملية

2 6  
a1,a2, ,b1, 
c1,,c2, 
, d1,d2,d3,  

 
 

 

  5   
 

نظم 
المعلومات 

دارة واإل
 لكترونٌةاإل

والمنظمات 
 الرلمٌة

 
 

دارة مفهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم اإل -
 .لكترونيةاإل

دارة معوقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات اإل -
 .     لكترونيةاإل

 .لكترونيةاإلدارة فوائد اإل -
دور تكنولوجيىىىىىا نظىىىىىم دعىىىىىم -

دارة القىىىىىىرارات فىىىىىىىي اإل
.لكترونيةاإل  

علىىىىىىىىى  إدارة األعمىىىىىىىىال -
 .اإلنترنت

مواقىىىىىىىىىىىع االسىىىىىىىىىىىوا  -  -
والتسىىىويق ونظىىىام الىىىدفع 

 اإللكتروني 
التكنولوجيىىىىىىىىا الرقميىىىىىىىىة  -

وتطبيقىىىات الموبايىىىل فىىىي 
 نظم المعلومات.

 حالة عملية

2 6 a1, 
a2,b1,c1, 
 c2,,d1, d3, 
d  

6  
 

نظم 

مفهىىىوم نظىىىم المعلومىىىات  -
 ية.داراإل

نشىىىىىؤ نظىىىىىم المعلومىىىىىات  -

1 3 a1,a2, 
,b2,c1 
 ,c2,c3, 
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المعلومات 
 ٌةداراإل

 

 ية.داراإل
خصىىىىىىىىىىىىائص نظىىىىىىىىىىىىىم - -

يىىىىىىىىة دارالمعلومىىىىىىىىات اإل
 وفوائدها.

نظىىىىم المعلومىىىىات  أنىىىىوا  -
 ية.داراإل

عناصىىر نظىىم المعلومىىات  -
 ية.داراإل

ية و دارنظم المعلومات اإل
  القرارات.  اتخاذ

,d1,d3 
 

7  
 
 

نظم 
المعلومات 
 التنفٌذٌة
 

مفهىىىوم نظىىىم المعلومىىىات - -
 التنفيذية.

المعلومىىىىىىىات المطلوبىىىىىىىة  -
 للمديرين التنفيذيين.

عوامىىىىىىىل نجىىىىىىىا  نظىىىىىىىم  -
 المعلومات التنفيذية.

نظىىم المعلومىىات التنفيذيىىة  -
 المبنية على الحاسوب.

الالزمىىىىىىىىة االقتراحىىىىىىىىات  -
لتحسىىين نظىىم المعلومىىات 

 التنفيذية.
االتجاهات المستقبلية لنظم 

 .المعلومات التنفيذية

1 3 a1,a2,b1 
,b2 
 ,c2, d1,d 
2,d3  

 

8 +    
نظم 

 المعلومات
 الوظٌفٌة

 .نتا نظم معلومات اإل -
 نظم معلومات التسويق. -
نظم معلومات الموارد  -

 البشرية.
 نظم معلومات التمويل

2 6 a1,a2,b1 
,b2 

 ،c2, d1,d 
2,d3 

9  
 

نظم مساندة 
 المرارات

مفهوم نظم مساندة  -
 القرارات.

هيكل نظم مساندة  -
 القرارات.

نظم مساندة  أنوا  -
 .القرارات

1 3 a1,a2,b1 
,b2 

 ،c2, d1,d 
2,d3  

 

10  
نظم الدعم 
الذكً 
 للمرارات

 الشبكات العصبية. -
 النظم الخبيرة. -
 الذكاء التنظيمي. -

1 3 a1,a2,b1 
,b2 
 ,c2, d1,d 
2,d3  

 

أمن نظم  11
 المعلومات

 أمنية البيانات. -
الحمايىىىىة األمنيىىىىة لتناقىىىىل  -

البيانىىىىىىات علىىىىىىى شىىىىىىبكة 
 االتصاالت.

األمنيىىىىىىىة فىىىىىىىي قواعىىىىىىىد  -

1 3 a1,a2,b1 
,b2 
 ,c2, d1,d 
2,d3  
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 حماية قواعد البيانات. -
 الجرائم الحاسوبية -

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact 

Hours Per Semester 
14 42 === 
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                  المحاضرات 
        حل المشكالت 
   التعلم التعاوني 
     العروض التوضيحية 
               العصف الذهني 
  8              دوارتمثيل األ 
                     الحوار والمناقشة 
                                       التعليم الذاتي 
 التعلم باالكتشاف 

 

vi. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 أسبو  التنفٌذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 3,6,12 10 الواجبات والتكاليف 1
 

 
a1,a2,b1, 

b2,c1,c2,d1,d3 

 تقديم الطالب  2
 وعرض الموضو  محضر

5 4,7,11 a1,a2,b1,b2, 
c1,c2,c3,d1,d3 

 ,a1,a2,b1,b2 اسبوعيا 5 الحوار والمشاركة التفاعليه للطالب في القاعة 3
c1,c2,d1,d3 

 === ==  Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

vii. التعلم تمٌٌم Learning Assessment: 

 الرلم
No. 

 التمٌٌم أنشطة 
Assessment 

Tasks 

 أسبو 
 التمٌٌم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

 إلىنسبة الدرجة 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 3,6,12 الواجبات والتكاليف

20 20% 
 a1,a2, 

b1,b2,c1,c2,d1,d3 

2 
تقديم الطالب وعرضه 
 الموضو  محضر

4,7,11 
5 5% 

 a1, a2,b1 
,b2,c1,c2,c3,d1,d3 

  %15 15 8 اختبار تحرير  نصفي  4
a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d3 

نهاية  االمتحان النهائي 5
 الفصل

 جميع مخرجات التعلم 60% 60

 Total  === %100 100   اإلجمالً
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كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .1

 م. 2113، األردن-ٌة. دار الحامد للنشر والتوزٌع، عماندارالنجار، فاٌز جمعه صالح، نظم المعلومات اإل
ٌة " دار المسٌرة للنشر دارنظم المعلومات اإل" عامر إبراهٌم لندٌلجً، وعالء الدٌن عبد المادر الجنابً - -1

.2115،األردن-والتوزٌع، عمان   

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

، مؤسسة الوراق للتوزٌع والنشر .مكتبة األردنٌة )نما( دار(. نظم المعلومات اإل2111الحسنٌة ،سلٌم. )
 جامعة  حائل  

 –عمان  ٌة. دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع،دارٌاسٌن، سعد غالب، نظم المعلومات اإل
 م2119، األردن. 

 Electronic Materials and... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل .3
Web Sites etc. 

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجو  لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:بعد الرجو  للوائح الجامعة ٌتم 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.75ٌلتزم الطالب بحضور  -
الممررر تمرٌررا بحضرور وغٌراب الطرالب للمسرم وٌحررم الطالرب مرن دخرول االمتحران فرً حرال  أستاذٌمدم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 25تجاوز الغٌاب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

ترأخر لمدة ربع ساعة لرثالث مررات فرً الفصرل الدراسرً، وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  ٌسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذزٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفوٌا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 21ممدار )تأخر ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا  -
 تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً  -

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

الممرررر نرو  التعٌٌنررات فررً بداٌررة الفصرل وٌحرردد مواعٌررد تسرلٌمها وضرروابط تنفٌررذ التكلٌفررات  أسررتاذٌحردد  -
 وتسلٌمها.

 فً تسلٌمه.تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -
ٌحرررم مررن الدرجررة المخصصررة فررً حررال ثبرروت لٌررام الطالررب بررالغش او النمررل فررً التكلٌفررات والمشررارٌع  -

 للتكلٌف.

  :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخري سٌاسات  7

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات  -
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 المرار  اتخاذومعلومات نظم  :خطة ممرر
    

 

ix.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
    المرار  اتخاذومعلومات نظم 

2 
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and Number 
 

3 
 المعتمدة للممررالساعات 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الفصل الثانً -المستوى الثالث   

5 
 الممرر )إن وجدت(المتطلبات السابمة 

Pre-requisites (if any) 
 حاسب الً –إدارة األعمالمبادئ 

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 

7 
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is 
offered 

 اعمالإدارة  سبكالورٌو

8 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the course 
 العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 الفصل الدراسً

11 
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 د.فضل المحمودي

11 
 مواصفات الممررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس. :مالحظة
 

i.  الممرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 
 

 المكان ورلم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

   3    
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x.  الممرروصف Course Description: 

ية، وأهمية نظم دارالقرارات اإل  اتخاذب الخاصةالمعلومات بالمعارف و تزويد الطالب إلىيهدف هذا المقرر 
المعلومات وخصائصها ومكوناتها، وخطط واستراتيجيات إنشائها وتطويرها، ويتناول  ايضاً  نظم مساندة القرارات 

نظم  نوا عرض أل إلىونظم الدعم الذكي للقرارات كالنظم الخبيرة والشبكات العصبية والذكاء التنظيمي إضافة 
 وعالقتها ببعضها البعض. نشأةمالمختلفة بال نشطةالمعلومات الخاصة باأل

  

xi. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:
a1- اتخاذذات العالقة بنظم المعلومات و أهمية توفير البيانات المطلوبة لدعم  سسيعرف المفاهيم والمبادئ واأل  

 .قرارات فعالة. وحل المشكالت التي تواجه نظم المعلومات
a2- ووسائل حماية وامن  نظم المعلومات أساليبها ومجاالتها المختلفة. أنواعية  وداريعٌرف نظم المعلومات اإل. 
b1- حلول يحلل البيانات والمعلومات في مجال أنظمة المعلومات المختلفة .و مشكالت نظم المعلومات. لتقديم  ال
 ة للمشكالت التي تواجه أنظمة المعلوماتيجابياإل

 b2-  والتمويل نتا يميز بين  أنظمة المعلومات التشغيلية و الوظيفية ) الموارد البشرية والتسويق واإل 
c1- يتخذ  القرارات المناسبة لحل المشكالت المرتبطة بنظم المعلومات 
   c2  يحلل التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في مجال نظم المعلومات. و تقنيات المعلومات واالتصاالت وتوظيفها

   يةدارفي مختلف التطبيقات اإل
d1-  المشروعات في  المنظمات بإدارةفي المناقشات الجماعية المتعلقة بناءة يشارك بطريقة. 
d2- لوقت بفاعليةاإدارة يمتلك مهارات االتصال الفعال ،و 
.d3 ية المختلفة داراإلالمستويات  إلىية  ويرفعها  داريكتب التقارير اإل-. 

 

xii.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الرئٌسة/ الموضوعات 
 الوحدات

Topic List / Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 االسبو 
 Week 

  

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

1  
 
 

 ممدمة فً نظم المعلومات
 

 مفهوم نظم المعلومات.  -
 البيانات والمعلومات والمعرفة -
 تكنولوجيا المعلومات -
 ات وموارد نظم المعلوماتإجراءنشاطات و -
دارة تكنولوجيا المعلومات في خدمة اإل -

 المعاصرة.
 ونظم المعلومات  اإلنترنت -
 التحديات التي تواجه بناء نظم معلومات حديثة -

 حالة عملية

w1 3 

2  
 

الرئٌسة لنظم  نوا األ
 المعلومات ومكوناتها

 نظم معالجة التعامالت     -
 نظم المعلومات الوظيفية   -
العالقة بين نظم المعلومات المختلفة في -  -

 المنظمة
 نظم المنظمة وفوائدها وتحديات بنائها   -
 المعرفة في المنظمةإدارة نظم - -  -

w2 3 
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 حالة عملية

3  
 

موارد تكنولوجٌا إدارة 
دارة المعلومات واإل

 ستراتٌجٌة اال
 

 

 نظرة تاريخية على نظام الحاسوب.-  -
 ومكوناته.تصنيف الحاسوب.-  -
 نظم التشغيل.-  -
 القرار  اتخاذوصناعة و المديرين-  -
 دارة نظم المعلومات االستراتيجي واإل-  -

 .ستراتيجية اال
  األعمالنظم معلومات مستو   استراتيجية -  -
 حالة عملية- 

w3 3 

4    
 

لواعد البٌانات فً إدارة 
 النظم المحوسبة

 

 نماذ  البيانات. -
 تجميع وتجزئة البيانات. -
 البيانات.هرمية  -
 قواعد البيانات. أنوا  -
 معالجة البيانات.  -
 قواعد البيانات والشبكة العنكبوتية -
 وحدات قياس التخزين للبيانات -

 حالة عملية

w4 
w5 

6 

  5   
 

دارة نظم المعلومات واإل
والمنظمات  لكترونٌةاإل

 الرلمٌة
 

 

 .لكترونيةاإلدارة مفهوم اإل -
 .     لكترونيةاإلدارة معوقات اإل -
 .لكترونيةاإلدارة فوائد اإل -
دارة دور تكنولوجيا نظم دعم القرارات في اإل-

 .لكترونيةاإل
 .اإلنترنتعلى  إدارة األعمال -
مواقع االسوا  والتسويق ونظام الدفع -  -

 اإللكتروني 
التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الموبايل في نظم  -

 المعلومات.
 حالة عملية

w6 
w7 

6 

 w8 3 امتحان نصفً  6

7  
 

 ٌةدارنظم المعلومات اإل
 

 ية.دارمفهوم نظم المعلومات اإل -
 ية.دارنشؤ نظم المعلومات اإل -
 ية وفوائدها.دارخصائص نظم المعلومات اإل- -
 ية.دارنظم المعلومات اإل أنوا  -
 ية.دارعناصر نظم المعلومات اإل -

  القرارات.  اتخاذية و دارنظم المعلومات اإل

w9 3 

8  
 
 

 التنفٌذٌةنظم المعلومات 
 

 مفهوم نظم المعلومات التنفيذية.- -
 المعلومات المطلوبة للمديرين التنفيذيين. -
 عوامل نجا  نظم المعلومات التنفيذية. -
 نظم المعلومات التنفيذية المبنية على الحاسوب. -
لتحسين نظم المعلومات الالزمة االقتراحات  -

 التنفيذية.
 .التنفيذيةاالتجاهات المستقبلية لنظم المعلومات 

w10 3 
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9     
 

 نظم المعلومات الوظٌفٌة

 .نتا نظم معلومات اإل -
 نظم معلومات التسويق. -
 نظم معلومات الموارد البشرية. -

 نظم معلومات التمويل

w11 
w12 

6 

 10  
 

 نظم مساندة المرارات

 مفهوم نظم مساندة القرارات. -
 هيكل نظم مساندة القرارات. -
 .نظم مساندة القرارات أنوا  -

w13 3 

11  
 نظم الدعم الذكً للمرارات

 الشبكات العصبية. -
 النظم الخبيرة. -
 الذكاء التنظيمي. -

w14 3 

 أمنية البيانات. - أمن نظم المعلومات 12
الحماية األمنية لتناقل البيانات على شبكة  -

 االتصاالت.
 األمنية في قواعد البيانات. -
 حماية البرمجيات. -
 حماية قواعد البيانات. -
 الحاسوبيةالجرائم  -

w15 3 

 w16 3 امتحان نهائً - 13

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

                  المحاضرات 
        حل المشكالت 
   التعلم التعاوني 
     العروض التوضيحية 
               العصف الذهني 
  دوارتمثيل األ               
                     الحوار والمناقشة 

 

xiii. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحمة
Mark 

 أسبو  التنفٌذ
Week Due 

 3,6,12 10 الواجبات والتكاليف 1

 تقديم الطالب  2
 وعرض الموضو  محضر

5 4,7,11 

 اسبوعيا 5 الحوار والمشاركة التفاعليه للطالب في القاعة 3

 ==  Total Score 20إجمالً الدرجة  
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xiv. التعلم تمٌٌم Learning Assessment: 

 الرلم
No. 

 التمٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التمٌٌم أسبو 
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة  إلىنسبة الدرجة 
 Proportion ofالنهائٌة 

Final Assessment 

 %20 20 3,6,12 الواجبات والتكاليف 1

 %20 20 8 اختبار تحرير  نصفي  4
 %60 60 نهاية الفصل االمتحان النهائي 5

 Total  %100 100   اإلجمالً

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .4

 م ۱۰۲3، األردن-ية. دار الحامد للنشر والتوزيع، عماندارالنجار، فايز جمعه صالح، نظم المعلومات اإل. 

 -  ية " دار المسيرة للنشر دارالمعلومات اإلعامر إبراهيم قنديلجي، وعالء الدين عبد القادر الجنابي" نظم
 ۱۰۲2،األردن-والتوزيع، عمان 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 ( .نظم المعلومات اإل2111الحسنٌة ،سلٌم .)مؤسسة الوراق للتوزٌع والنشر األردنٌة )نما( دار ،
 .مكتبة جامعة  حائل  

 ٌة. دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان دارٌاسٌن، سعد غالب، نظم المعلومات اإل– 
 م2119، األردن. 

 Electronic Materials and... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل .6
Web Sites etc. 

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجو  لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

xv. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 

xvi. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 بعد الرجو  للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 بذلك.% من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء 52يلتزم الطالب بحضور  -
المقىرر تقريىرا بحضىور وبيىاب الطىالب للقسىم ويحىرم الطالىب مىن دخىول االمتحىان فىي حىال  أسىتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% ويتم ۱2تجاوز الغياب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

تىأخر لمدة ربع ساعة لىثال  مىرات فىي الفصىل الدراسىي، وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  يسمح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثال  مرات يحذر شفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان ۱۰مقدار )تأخر ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا  -
 النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقىىرر نىىو  التعيينىىات فىىي بدايىىة الفصىىل ويحىىدد مواعيىىد تسىىليمها وضىىوابط تنفيىىذ التكليفىىات  أسىىتاذيحىىدد  -
 وتسليمها.

 في تسليمه.تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذ  تأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5
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 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

 :Other policies آخر  سياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخر  أ  سياسات  -

 


