
جامعة البلقاء التطبیقیة

الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس
تخصصيـف

نظم المعلومات اإلداریة

یة ة الدراس ون الخط ل تتك ص لنی ي تخص الوریوس ف ة البك ة(درج ات االداری م المعلوم ن )نظ م
-:التاليساعة معتمدة موزعة على النحو ) ١٣٢(

عدد الساعات المتطلباتالرقم
لمعتمدةا

:متطلبات الجامعة وتشمل :أوالً 
متطلبات الجامعة االجباریة
متطلبات الجامعة االختیاریة

٢١
٦

٢١متطلبات الكلیة :ثانیاً 

:متطلبات التخصص وتشمل:ثالثاً 
متطلبات التخصص االجباریة
متطلبات التخصص االختیاریة

٦٦
٩

٩متطلبات التخصص المساندة:رابعاً 

١٣٢لمجمـــــــوعا
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ش.غ)٢(

في تخصصالخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس
نظم المعلومات االداریة

:ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) ٢٧(متطلبات الجامعة : أوالً 
: ساعة معتمدة وھي كاآلتي) ٢١: (متطلبات الجامعة -أ

الساعات اسم المادةرقم المادة
المعتمدة

ات الساع
المتطلب األسبوعیة

السابق عملي نظري 
-٦-٣)١(مھارات الحاسوب٣٥٠٠٥١٠١
--٣٣) ١(اللغة العربیة ٣٥٠٠٣١٠١
٣٥٠٠٣١٠١-٣٣) ٢(اللغة العربیة ٣٥٠٠٣١٠٢
--٣٣)١(اللغة اإلنجلیزیة ٣٥٠٠٤١٠١
٣٥٠٠٤١٠١-٣٣)٢(اللغة اإلنجلیزیة ٣٥٠٠٤١٠٢
--٣٣عسكریة العلوم ال٣٥٠٠١١٠١
--٣٣التربیة الوطنیة٣٥٠٠٢١٠٠

٢١١٨٦المجموع

.ساعات معتمدة) ٦: (متطلبات الجامعة االختیاریة-ب
ار  ب اختی ى الطال رى ) ٦(عل ات األخ ا الكلی ي تطرحھ ات الت ن المجموع دة م اعات معتم س

: باستثناء المجموعة التي تطرحھا كلیة الطالب وھي

الساعات اسم المادةم المادةرق
المعتمدة

مجموعة العلوم التطبیقیة
٣مھارات االتصال٣٦٠٠١١٠١
٣مبادئ علم النفس٣٦٠٠٢١٠٢
٣المجتمع األردني٣٦٠٠٣١٠٣
٣الریاضة للجمیع٣٦٠٠٤١٠٤
٣الثقافة االسالمیة٣٦٠٠٥١٠٥
٣اداریة واقتصادیةمفاھیم ٣٦٠٠٦١٠٦
٣لزراعة في االردنا٣٦٠٠٧١٠٧
٣الخلفاء الراشدین٣٦٠١٢١٠٩
٣البیئة والمجتمع٣٦٠٠٨١٠٨
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ش.غ)٣(

في تخصصالخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس
نظم المعلومات االداریة

: ساعة معتمدة، وھي كاآلتي) ٢١(متطلبات الكلیة : ثانیاً 

الساعات اسم المادةرقم المادة
المعتمدة

الساعات 
المتطلب األسبوعیة

السابق عملينظري
٣٢٢٣٥٠٠٥١٠١) ٢(مھارات الحاسوب ٣٥٠٠٥١٠٢
٣٠٥٠١١١١-٣٣مبادئ التخطیط ٣٠٦٠١١١١
--٣٣مبادئ االقتصاد الجزئي٣٠٧٠١١٢١
--٣٣مبادئ اإلدارة ٣٠٥٠١١١١
--٣٣مبادئ القانون التجاري ٣٠٦٠١١٢١
--٣٣)١(مبادئ المحاسبة ٣٠٧٠٢١١١
٣٠٧٠١١٢١-٣٣مبادئ اإلقتصاد الكلي٣٠٧٠١١١١

:ساعة معتمدة، وھي كاآلتي) ٧٥: (متطلبات التخصص: ثالثاً 
:ساعة معتمدة) ٦٦(متطلبات التخصص اإلجباریة -أ

الساعات اسم المادةرقم المادة
المعتمدة

الساعات 
المتطلب األسبوعیة

السابق عملينظري
--٣٣ساسیات نظم المعلومات اإلداریةأ٣٠٥١٣١١١
٣٠٥٠١١١١-٣٣إدارة نظم المعلومات ٣٠٥١٣١١٢
٣٢٢٣٥٠٠٥١٠١اإلنترنتتصمیم مواقع٣٠٥١٣١١٤
٣٢٢٣٥٠٠٥١٠٢وتطبیقاتھا في االعماللغات البرمجة٣٠٥١٣٢١٣
٣٠٥١٣١١٢-٣٣نظم الوسائط المتعدده٣٠٥١٣٢٣١
٣٠٥١٣١١٢-٣٣االستراتیجي لنظم المعلوماتالتخطیط ٣٠٥١٣٣٤٤
٣٠٥١٣٢١٣-٣٣ھیكلة البیانات٣٠٥١٣٢١٥
٣٠٥١٣١١٢-٣٣األعمال االلكترونیة ٣٠٥١٣٢٣٢
٣٠٥١٣١١٢-٣٣نظم إدارة المعرفة٣٠٥١٣٣٤٧
٣٠٥١٣١١٢-٣٣)١(نظمالتحلیل وتصمیم ٣٠٥١٣٣٢١
٣٠٥١٣٣٢١-٣٣)٢(نظمالتحلیل وتصمیم ٣٠٥١٣٣٢٢
٣٢٢٣٠٥١٣٣٢٢إدارة نظم قواعد البیانات ٣٠٥١٣٣٢٣
٣٠٥١٣١١٢-٣٣االتصاالت إدارة الشبكات و٣٠٥١٣٣٣٣
٣٠٥١٣٣٣٣-٣٣المعلوماتنظم أمن ٣٠٥١٣٣٣٤
٣٠٥١٣١١٢-٣٣تخطیط موارد منشآت األعمال٣٠٥١٣٣٤٣

٣٠٥١٣٢١٣
٣٠٥١٣١١٢-٣٣القراراتنظم دعم ٣٠٥١٣٤٤١

٣٠٥١٣٣٢٢
٣٠٥٠١١١١-٣٣ادارة الموارد البشریة٣٠٥٠١٣١٨
٣٠٥١٣٣٢٣-٣٣إدارة مشاریع نظم المعلومات٣٠٥١٣٤٤٢
٣٠٥١٣٣٤٣-MIS٣٣موضوعات خاصة في٣٠٥١٣٤٢٤
٣٠٧٠١١٥٢-MIS٣٣أسالیب البحث العلمي لطلبة ٣٠٥١٣٤٣١
٩٠اجتیاز--٦تدریب میداني ٣٠٥١٣٤١٦

بنجاحساعة
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ش.غ)٤(

في تخصصالخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس
نظم المعلومات االداریة

-:ساعة معتمدة یختارھا الطالب من مجموعة المواد التالیة) ٩(متطلبات التخصص االختیاریة -ب

الساعات اسم المادةرقم المادة
المعتمدة

الساعات 
المتطلب األسبوعیة

السابق عملينظري
٣٢٢٣٥٠٠٥١٠١اتمتة المكاتب ٣٠٥١٣١١٦
٣٠٥١٣٢٣٢-٣٣الحكومة اإللكترونیة٣٠٥١٣٣٣٥
٣٠٥١٣٣٢٣-٣٣النمذجة والمحاكاة٣٠٥١٣٤٢٥
٣٢٢٣٠٥١٣١١٤تطویر تطبیقات االنترنت٣٠٥١٣٣١٨
٣٠٧٠١١٥١-٣٣أسالیب كمیة في نظم المعلومات االداریة٣٠٥١٣٣١٩

٣٠٧٠١١٥٢
٣٠٥٠١١١١-٣٣ریات التنظیمنظ٣٠٥٠١٣١٧
٣٠٥١٣٣٤٣-٣٣تدقیق نظم المعلومات٣٠٥١٣٤٤٦
٣٠٥١٣٤٤١-٣٣النظم الخبیرة٣٠٥١٣٤٤٥

:ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي) (٩وھي: متطلبات التخصص المساندة: رابعاً 

الساعات اسم المادةرقم المادة
المعتمدة

الساعات 
طلب المتاألسبوعیة

السابق عملينظري
--٣٣اإلحصاء٣٠٧٠١١٥٢
--٣٣الریاضیات ٣٠٧٠١١٥١
--٣٣اإلدارة المالیة ٣٠٧٠٤٢١١
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ش.غ)٥(

لتخصصاالسترشادیةالخطة
نظم المعلومات االداریة

السنة األولى 
الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

ات الساعاسم المادةرقم المادة
الساعات اسم المادةرقم المادةالمعتمدة

المعتمدة
٣٥٠٠٣١٠
١

٣)٢(مھارات الحاسوب ٣٣٥٠٠٥١٠٢)١(اللغة العربیة 

٣٥٠٠٥١٠
١

٣ادارة نظم المعلومات٣٣٠٥١٣١١٢)١(مھارات الحاسوب

٣٠٥٠١١١
١

٣اإلحصاء٣٣٠٧٠١١٥٢مبادئ اإلدارة 

٣٠٥١٣١١
١

٣تصمیم مواقع االنترنت٣٣٠٥١٣١١٤یةأساسیات نظم المعلومات اإلدار
٣)٢(اللغة العربیة ٣٥٠٠٣١٠٢
٣مبادئ التخطیط٣٠٦٠١١١١

١٨المجموع١٢المجموع

السنة الثانیة 
الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

الساعات اسم المادةرقم المادة
الساعات اسم المادةرقم المادةالمعتمدة

عتمدةالم
٣٠٧٠٤٢١

١
٣عمال االلكترونیةألا٣٣٠٥١٣٢٣٢اإلدارة المالیة

٣٠٥١٣٢١
٣

وتطبیقاتھا في لغات البرمجة
٣ھیكلة البیانات٣٣٠٥١٣٢١٥االعمال

٣٠٥١٣
٣مبادئ االقتصاد الكلي٣٣٠٧٠١١١١نظم الوسائط المتعددة٢٣١

٣٠٧٠١١٢
١

٣)١(حاسبةمبادء الم٣٣٠٧٠٢١١١مبادئ االقتصاد الجزئي

٣٥٠٠٤١٠
١

٣)٢(اللغة االنجلیزیة ٣٣٥٠٠٤١٠٢)١(اللغة االنجلیزیة 

متطلب تخصص ٣الریاضیات٣٠٧٠١١٥١
اختیاري

٣

١٨المجموع١٨المجموع
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ش.غ)٦(

لتخصصاالسترشادیةالخطة
نظم المعلومات االداریة

السنة الثالثة
الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

الساعات اسم المادةالمادةرقم
الساعات اسم المادةرقم المادةالمعتمدة

المعتمدة
تخطیط موارد منشات ٣٣٠٥١٣٣٤٣نظم إدارة المعرفة٣٠٥١٣٣٤٧

األعمال 
٣

إدارة نظم قواعد ١٣٣٠٥١٣٣٢٣تحلیل وتصمیم النظم ٣٠٥١٣٣٢١
البیانات

٣

٢٣تحلیل وتصمیم النظم ٣٣٠٥١٣٣٢٢االتصاالتإدارة الشبكات و٣٠٥١٣٣٣٣

التخطیط االستراتیجي لنظم ٣٠٥١٣٣٤٤
المعلومات

٣من نظم المعلوماتأ٣٣٠٥١٣٣٣٤

متطلب تخصص -٣متطلب جامعة اختیاري-
اختیاري

٣

٣متطلب جامعة اختیاري-٣مبادئ القانون التجاري٣٠٦٠١١٢١

١٨المجموع١٨المجموع

السنة الرابعة 
الفصل الدراسي الثانيل الدراسي األولالفص

الساعات اسم المادةرقم المادة
الساعات اسم المادةرقم المادةالمعتمدة

المعتمدة
٣٣٠٥٠١٣١نظم دعم القرارات٣٠٥١٣٤٤١

٨
٣ادارة الموارد البشریة

٣٣٥٠٠٢١٠المعلوماتادارة مشاریع نظم ٣٠٥١٣٤٤٢
٠

٣التربیة الوطنیة 

٣اختیاريمتطلب تخصص-٣لعلوم العسكریةا٣٥٠٠١١٠١
لطلبة اسالیب البحث العلمي٣٠٥١٣٤٣١

نظم المعلومات
٣٣٠٥١٣٤٢

٤
موضوعات خاصة في

MIS٣
٦التدریب المیداني٣٠٥١٣٤١٦

١٢المجموع١٨المجموع
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ش.غ)٧(

لتخصصللخطة الدراسیةوصف المواد
نظم المعلومات االداریة

)٠-٣(٣تخطیطمبادئ ال٣٠٦٠١١١١
مفھوم التخطیط ونشاتھ وانواعھ، الحاجة الى التخطیط مراحل العملیة التخطیطیة، شروط الخطة الجیدة، إدارة 

، عالقة التخطیط باالنظمة االقتصادیة، صور المشاركة الشعبیة واھمیتھا في )المركزیة والالمركزیة(التخطیط 
.العملیة التخطیطة
)٠-٣(٣جزئيالقتصادمبادئ اإل٣٠٧٠١١٢١

نظریة سلوك المستھلك وتكالیف االنتاج ونظریة االنتاج باإلضافھ والسوق الطلب والعرض ومحدداتھما وتوازن 
وبعد . في تعظیم األرباح وتقلیل التكالیف) العظمى والصغرى(إلى اإلیرادات والتكالیف وتحدید النقاط المثلى 
مثل النافسة الكاملھ، واإلحتكار، المنافسة االحتكاریة، إحتكار ذلك تتعرض الماده إلى حاالت السوق المختلفھ

ومن ثم تتناول الماده التوازن العام في النماذج الخطیة وغیر الخطیة . القلة، محتكر شراء عناصر االنتاج
.وإقتصادیات الرفاه، وعدم التوازن وإستقرار األسواق

)٠-٣(٣مبادئ االدارة٣٠٥٠١١١١
تھا ووظائفھا وتطبیقاتھا ودراسة النظریات التقلیدیة والسلوكیة والحدیثة وبیان الفرق بین االدارة االدارة واھمی

العامة وادارة االعمال وشرح تفصیلي للعملیة االداریة وعالقة عناصرھا المختلفة من تخطیط وتنظیم وتوجیھ 
.ورقابة مع بعضھا وتاثیراتھا المختلفة

)٠-٣(٣جاريمبادئ القانون الت٣٠٦٠١١٢١
التعریف والشروط (مفھوم القانون التجاري ومصادره، االعمال التجاریة من حیث النظام القانوني لھا، التاجر

العقود، االوراق التجاریة، االفالس، العملیات المصرفیة، االحكام القانونیة العامة للشركات من ،)والواجبات
.حیث تشكیلھا وأنواعھا وادارتھا وتصنیفھا

)٠-٣(٣)١(مبادئ محاسبة ٣٠٧٠٢١١١
الدفاتر ، نظریة القید المزدوج، أنواع منشآت األعمال، مفھوم المحاسبة وأھدافھا ووظائفھا المختلفة وحقولھا

القیود ، تعریف المصطلحات والمفاھیم المحاسبیة األساسیة، معادلة المیزانیة، المحاسبیة اإللزامیة واالختیاریة
ة المحاسبیة بمختلف مراحلھا من تحلیل ثم التسجیل ثم الترحیل والترصید والتلخیص ثم الدور، المحاسبیة
. وإعداد القوائم المالیة والحسابات الختامیة. تفسیرھا

)٠-٣(٣نظم المعلومات االداریةلطلبة أسالیب البحث العلمي٣٠٥١٣٤٣١
طریقة اختیار مشكلة البحث وتحویلھا ، . یةمناھج البحث العلمي األساسیة في مجال نظم المعلومات اإلدار

وطرق SDLCوتنظیم خطة البحث، والقدرة على فھمھا وتصمیمھا باستخدام منھجیة دورة حیاة تطویر النظام 
free simulationو منھجیة التجریب والمحاكاة الحرة ) RAD(التطویر المباشر وتطویر التطبیقات السریع 

experimental designوتحلیل البیانات باستخدام االسالیب االحصائیة  وكتابة البحث النھائي ، وجمع
وتطبیق األسالیب اإلحصائیة في معالجة المشكالت ودراسة العالقات وفحص الفرضیات وكیفیة تسجیل مراجع 

حیث یختار الطالب موضوعاً مجال نظم المعلومات اإلداریة للبحث ویقوم بإجراء الدراسة وكتابة. الدراسة
المتطلب السابق .البحث

)٣٠٧٠١١٥٢(

)٠-٣(٣الریاضیات٣٠٧٠١١٥١
المجموعات، المعادالت، المتباینات، القیمة المطلقة، حل المعادالت الخطیة، انظمة المعادالت الخطیة، : مقدمة

اینات، المصفوفات، العملیات على المصفوفات، المحددات، النظیر الضریبي، حل المعادالت بطریقة حل المتنب
المصفوفات وطریقة الدوال الریاضیة، الخطیة وغیر الخطیة، االسمیة واللوغارتمیة، التفاضل، النھایات 

تكامل غیر المحدود، قواعد ال: وخصائصھا، المشتقة، قواعد االشتقاق، تحدید القیم العظمى والدنیا، التكامل
.التكامل المحدود وایجاد المساحات، التفاضل الجزئي ، الدوال الكثر من متغیر، التفاضل الجزئي
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)٠-٣(٣االحصاء٣٠٧٠١١٥٢
جمع البیانات وتمثیل البیانات بیانیا في جداول تكراریة، مقاییس النزعة المركزیة ومقایسس التشتت، :مقدمة

اختبار وزیعات، االحتمالیة المنفصلة، التوزیع الطبیعي، توزیعات المعاینة، التقدیر بفترة،االحتماالت، الت
.الفرضیات، اختبارات مقارنة بین متوسطین مجتمعین، االنحدار البسیط ومعامل االرتباط، تحلیل التباین

)٠-٣(٣اإلدارة المالیة٣٠٧٠٤٢١١
ة ووظائفھا وأھدافھا في منشآت األعمال، والقوائم المالیة، والقیمة الزمنیة للمفاھیم األساسیة لإلدارة المالی:مقدمة

.التحلیل الماليوأساسیات للنقود، والعائد والمخاطرة، 
)٠-٣(٣كليالقتصاد اإلمبادئ٣٠٧٠١١١١

لي ودالة المفاھیم األساسیة لإلقتصاد الكلي، الدخل القومي وطرق قیاسھ، توازن الدخل القومي واإلستھالك الك
اإلستھالك، اإلستثمار الكلي، اإلنفاق اإلستثماري وأثره على اإلقتصاد القومي، الطلب على النقود، تحدید سعر 

)٣٠٧٠١١٢١(المتطلب السابق .يالفائده ، نظریات التوازن العام لإلقتصاد القوم
)٠-٣(٣ریةأساسیات نظم المعلومات اإلدا٣٠٥١٣١١١

الشركات ، إدارة تنافسیةشركاتخلقمعرفة كیفیة .نظم المعلوماتالرقمیة المعتمدة علىالشركةمفھوم
نظمالتنظیمیة لاألسس.نظم المعلوماتبمساعدة للعمالءوخدمات مفیدة، وتوفیر منتجات العالمیة

الشركاتالتي تقودواإلداریةالتنظیمیةالتغییرات التعرف على .االستراتیجي ، ودورھا المعلومات
تخزین البیانات، البرمجیات، و، األجھزة: واصفانظم المعلوماتلفھمالتقنياألساسشرح. الرقمیة

. المعلومات للمنظمات الرقمیةالبنیة التحتیة لتكنولوجیاتشكلالتيواالتصاالت السلكیة والالسلكیة 
)٠-٣(٣نظم المعلوماتدارة إ٣٠٥١٣١١٢

اھیم حول استخدام تكنولوجیا المعلومات من وجھة نظر تنظیمیة من خالل التركیز على تطویر السیاسات مف
والخطط المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات لتحقیق اھداف المنظمة، وكما تتناول المساق عدة موضوعات ھامة منھا 

كما یناقش ھذا المساق . ا من قبل االدارةالمعدات، البرمجیات، التطویر التخطیط، والعملیات التي یجب استخدامھ
.یر تكنولوجیا المعلومات على كل من المستخدم االدارة والمنظمةثمفاھیم وسیاسات اداریة اساسیة مرتبطة بتأ

)٣٠٥١٣١١١(لمتطلب السابق ا
)٢-٢(٣أتمتھ المكاتب٣٠٥١٣١١٦

ي المؤسسات الح ة ف اھیم األتمت بة االستخدام العام لمف ب المحوس الیب المكات ى أدوات وأس التركیز عل ك ب ة وذل دیث
ك  ى ذل ة، إضافة إل ات االلكترونی ائق ونظم االجتماع وتشمل مواضیع نظم التراسل واالتصاالت ونظم إدارة الوث

.التجاریةالمؤسساتفإنھا تركز على الدور المحوري للمستخدم النھائي في 
)٣٥٠٠٥١٠١(لمتطلب السابق ا

)٢-٢(٣عمالألوتطبیقاتھا في االبرمجة لغات ٣٠٥١٣٢١٣
ھذا بطبیعة الحال یعتمد واحد من لغات البرمجة . مھارات البرمجة الالزمة لتطویر أي نوع من برامج الكمبیوتر

: لبرمجة المختارة بما في ذلك الطالب في ھذا المساق یجب أن یتعلم أساسیات لغة ا. ++CاوJAVAمثل 
وسیتم ایضا . الثوابت، جمل التحدید، جمل الدوران والمصفوفاتالكائنات، أنواع البیانات، المتغیرات،الطرق،

و األحداث وتصمیم واجھة المستخدم التوریث،  التعامل مع األخطاءأمبد: تغطیة مواضیع ذات الصلة مثل
)٣٥٠٠٥١٠٢(المتطلب السابق .الرسومیة
)٠-٣(٣األعمال  االلكترونیة                                     ٣٠٥١٣٢٣٢

كیفیة استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في دعم النشاطات المختلفة لالعمال والتي تضم االعمال 
جاریة وتبادل المنتجات والخدمات بین المنظمات والمجموعات واالفراد كما تھدف ھذه المادة الى تعریف الت

الطالب على الطرق المختلفة التي تتیح للمنظمات ربط نظم معالجة البیانات الداخلیة والخارجیة بكفاءة ومرونة 
)٣٠٥١٣١١٢(المتطلب السابق .  اكبر مع المزودین والشركاء والزبائن
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)٠-٣(٣أسالیب كمیة في نظم المعلومات االداریة٣٠٥١٣٣١٩
المعارف النظریة والعملیة لالسالیب الكمیة في نظم المعلومات االداریة من جانب نظریة اتخاذ القرار، وشجرة 

البیاني والسمبلكس، والمحاكاه، ونظریة الشبكة، وادارة القرار، والبرمجیة الخطیة باستخدام طریقتي التمثیل 
)٣٠٧٠١١٥١،٣٠٧٠١١٥٢(المتطلب السابق .)طریقة المسار الحرج، وطریقة بیرت( المشاریع

)٠-٣(٣نظم المعلوماتمشاریعإدارة ٣٠٥١٣٤٤٢
المرتبطة بإدارة مشاریع  نظم المعلومات مثل التخطیط مفھوم إدارة المشاریع وأھمیتھا وكافة العملیات اإلداریة 

والتنفیذ و الرقابة في كل مرحلة من مراحل المشروع وتنفیذ ھذه المراحل ضمن الفترة و المیزانیة المتفق علیھا 
.خالل حیاة المشروع

)٣٠٥١٣٣٢٣(المتطلب السابق 

)٠-٣(٣منشآت األعمالمواردتخطیط ٣٠٥١٣٣٤٣
ة تطویر أدوات ن ام الوظائفی ین أجزاء النظ ل ب ادة التكام ة، (ظمیة لزی وارد بشریة، مالی ات، إدارة م تسویق، مبیع

ا اج، وغیرھ بھ، إنت ن ) محاس اء م ل األخط اج وتق یق ویتحسن اإلنت زداد التنس ث تصبح األرضیة مشتركھ وی بحی
.خالل تطویر نظام معلوماتي موحد لجمیع األنظمة المعلوماتیة الفرعیة

)٣٠٥١٣٢١٣، ٣٠٥١٣١١٢(المتطلب السابق 
)٠-٣(٣)١(النظم  وتصمیمتحلیل٣٠٥١٣٣٢١

ل اھیم تحلی میممف ادةوتص رض الم دة، تتع ات جی م معلوم اء نظ ي بن ل ف نظم ودور التحلی ات وأدوات ال لمنھجی
نظم وتقنیات التحلیل والتصمیم ات التخطیط )SDLC( مع التركیز على دورة حیاة تطویر ال ادة تقنی اول الم ، تتن

ط  ل مخط نظم مث ویر ال اریع تط لوب ) Gantt( وإدارة مش دوى ) PERT/CPM( وأس ة الج ودراس
)feasibility study(رق ى ط ادة عل ز الم ا وترك ائق ، كم ع الحق ة جم تبیان والمالحظ ابالت و االس ل المق مث

د ، النظامووثائق  ام الجدی ات النظ د متطلب ائق  تحدی ل الحق م تحلی ن خالل ) Requirements(ومن ث ذجتھا م ونم
ات بناء  ة ) DFD(مخططات تدفق البیان ة والعالق ER(ومخططات الكینون diagrams ( رارات ( وجداول الق

decision tables ( رارات ادة لكیفی)decision trees(وشجر الق م تتعرض الم ن ث رح ، وم دیم مقت داد  تق ة إع
)٣٠٥١٣١١٢(المتطلب السابق .للتوصیة بتصمیمھ و تنفیذه) System)proposedللنظام الجدید

)٢-٢(٣قواعد البیاناتنظم إدارة ٣٠٥١٣٣٢٣
مراحل تطور قواعد البیانات، : المادة دراسةنظم قواعد البیانات من الجوانب النظریة و العملیة وتشمل ھذه

,Prototyping(قواعد البیانات اسالیب تطویر RAD,SDLC( نمذجة البیانات باستخدام المخططات ،
العالئقیة، تحویل المخططات العالئقیة الى جداول وتطبیق طرق تطبیع قواعد البیانات اما الجانب العملي 

)٣٠٥١٣٣٢٢(المتطلب السابق )Oracle(فیتضمن استخدام برمجیة 

)٠-٣(٣)٢(النظمو تصمیمتحلیل٣٠٥١٣٣٢٢
مراحل التصمیم والتنفیذ والصیانة من مراحل دورة حیاة تطویر النظم، فتعرض المادة كیفیة تصمیم النظم بكامل 

والتقاریر، واجھات التفاعل والحوار، قاعدة البیانات،عملیات المدخالت والمخرجات، النماذج(مكوناتھا
برمجتھ، اختباره، تحمیلھ، توثیقھ، التدریب على استخدامھ (، وتعرض أنشطة تنفیذ النظام وتطبیقھ )المعالجة
وتركز على طرق االختبار وطرق تحمیل النظام الجدید و إحاللھ مكان النظام القدیم وأنواع توثیق ) ودعمھ

وفي . أما فیما یخص مرحلة الصیانة فتركز ھذه المادة على أنواع الصیانة و كیفیة إدامة النظام و صیانتھ. ظامالن
.النھایة یجب على الطالب أن یقوم بتحلیل وتصمیم نظام صغیر ویقدم تقریرا بذلك

)٣٠٥١٣٣٢١(المتطلب السابق 



جامعـة البلقــاء التطبیقیـة
١٩٩٧تأسست سنة 

Al-Balqa’ Applied University

ش.غ)١٠(

لتخصصللخطة الدراسیةوصف المواد
نظم المعلومات االداریة

)٠-٣(٣إدارة الشبكات واالتصاالت٣٠٥١٣٣٣٣
وبرتوكوالت یةفاھیم الشبكات واالتصاالت وأھمیتھا في العصر الحالي، مكونات الشبكات المادیة والبرمجم

یف الطالب ، وأیضاً تعر)LAN,MAN,WAN(الشبكات، كما تشمل المادة دراسة الشبكات المحلیة والعالمیة 
باإلضافة إلى إعطاء الطالب فكرة Routers ،Gateway ،hub:بالمعدات المستخدمة في ربط الشبكات مثل 

)٣٠٥١٣١١٢(المتطلب السابق .    عن نظام العنونھ المستخدم في الشبكات

)٠-٣(٣اتنظم دعم القرار٣٠٥١٣٤٤١
كما . تقدیم نظرة شاملة عن نظم دعم القرار التي تستخدم في دعم النشاطات المتعلقة باتخاذ القرارات التنظیمیة

: یتطرق ھذا المساق الى البرمجیات المستخدمة لغایات المساعدة في عملیة اتخاذ القرار والتي تعتمد على
.نماذج االعمال لتحدید وحل المشاكلالبیانات، الوثائق، المعرفة، و

)٣٠٥١٣٣٢٢، ٣٠٥١٣١١٢(المتطلب السابق 

)٠-٣(٣المعلوماتنظم أمن ٣٠٥١٣٣٣٤
صر االتصاالت واالنترنت الحدیث، كما یغطي ھذا المساق العدید من مبادئ أمن نظم المعلومات وأھمیتھا في ع

المواضیع المھمة التي تتضمن حاجة االعمال والتكنولوجیا الى االمن، القضایا القانونیة واالخالقیة المتعلقة بامن 
.المعلومات، طرق تشفیر البیانات، أمن البنیھ التحتیة واالفراد

)٣٠٥١٣٣٣٣(المتطلب السابق 
)٢-٢(٣تصمیم مواقع االنترنت٣٠٥١٣١١٤

تقنیاِت البحث، إیجاد وتحیمل الملفات، وإستعمال البرامج ،لتصفحبھا كاة علققضایا المتوالالشبكة العالمیةِ 
اما في الجانب العملي فیتم تعلیم الطالب كیفیة تصمیم صفحات االنترنت . وبرامج الوسائط المتعددةالمساعدة 

,HTMLXHTMLتخدام التقنیات  باس CSS and JAVA SCRIPT .
)٣٥٠٠٥١٠١(المتطلب السابق 

)٠-٣(MIS٣موضوعات خاصة في٣٠٥١٣٤٢٤
تعلقة بحقل نظم المعلومات اإلداریة المتجددة بعض المواضیع الجدیدة التي قد تصاحب مواضیع الساعة الم

باستمرار حیث أن فكرة المادة ھي إكساب الطالب معرفة متعلقة بھذه المواضیع الحدیثة نسبیاً، لذلك فإن 
.المفترض أن یواكب الطالب أحداث المستجدات الناتجة عن البحوث واالختراعات في مجال نظم المعلومات

)٣٠٥١٣٣٤٣(المتطلب السابق 
)٢-٢(٣االنترنتتطبیقاتتطویر ٣٠٥١٣٣١٨

سوف یتم إعطاء الطالب في ھذا . لمھارات العملیة الالزمة لتطویر تطبیقات االنترنت المتقدمة في بیئة االعمالا
باستخدامclient/serverعدید من المواضییع المتعلقھ ببناء تطبیقات االنترنت المبنیھ على نموذج المساق ال

أیضا سیتعلم الطالب في ھذا المساق على . ASPأوPHPإحدى لغات البرمجھ المتقدمھ في ھذا المجال مثل 
.XMLلفات كیفیة ربط تطبیقات االنترنت مع البیانات المخزنھ في قواعد البیانات أو م

)٣٠٥١٣١١٤(المتطلب السابق  

)٠-٣(٣تدقیق نظم المعلومات٣٠٥١٣٤٤٦
واردھا بشكل كیفیة تقییم نظم المعلومات لغایات تأكید أمن و تكاملیة البیانات وتحقیق أھداف المنظمة واستخدام م

من خالل ھذا المساق سیتم تغطیة عدة مواضییع منھا عملیات التدقیق وادارة وضبط تكنولوجیا المعلومات . فعال
التخطیط، التطبیق، : المستخدمة، تقییم مراحل تطویر نظم المعلومات والعملیات المرتبطھ بھا والتي تتضمن

. الصیانة، الدعم والحمایة
)٣٠٥١٣٣٤٣٩(المتطلب السابق 
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)٠-٣(٣والمحاكاةالنمذجة٣٠٥١٣٤٢٥
نھج : مفھوم النمذجة وعالقتھا بنظم المعلومات وتتناول ھذه المادة مناھج مختلفة تعتمد على اسلوب النمذجة مثل م

ة  ة ومنھجی نظم اللین ات ال ة العملی ي نمذج تخدمة ف رق المس ى الط رف ال اً التع یتم ایض ات وس یر العملی دفق س ت
اذج : والمعلومات والتي تتضمن اذج حاالت االستخدام، نم ات، نم یر العملی دفق س اذج ت ات، نم دفق البیان اذج ت نم

.                          اتخاذ القرار و نماذج البیانات العالئقیة
)٣٠٥١٣٣٢٣(المتطلب السابق 

)٠-٣(٣الحكومة االلكترونیة٣٠٥١٣٣٣٥
اھ ن المف ى عدد م ن خالل التطرق ال ة م یم ذات توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الخدمات الحكومی

ة  امج الحكوم ویر برن ة لتط دیات االداری ة، والتح ة االلكترونی ویر الحكوم ل تط وع، ومراح لة بالموض الص
و  االلكترونیة، وتعریف الطالب بالمعاییر العالمیة لتطویر المواقع االلكترونیة، والتعرف على متطلبات التحول نح

ین التغ. الحكومة االلكترونیة اق لیب ذا المس أتي ھ ذلك ی ة وك ي ظل الحكوم ة ف ب االداری ي الجوان ة ف رات الالزم ی
. وسیتم اعطاء حاالت عملیة على تجربة الحكومة االلكترونیة في المملكیة االردنیة الھاشمیة. االلكترونیة

)٣٠٥١٣٢٣٢(المتطلب السابق 

)٠-٣(٣المعـرفــة                       إدارة نظم ٣٠٥١٣٣٤٧
ي تتضمن ة والت یات ادارة المعرف : مفاھیم ادارة المعرفة وعالقتھما بنظم المعلومات المعرفیة، التعرف على اساس

ة  واع المعرف ة، ان ات، المعرف ات، المعلوم ة(البیان ات ادارة المعرف ریحة، عملی ة والص یم، (الظمنی اء، التنظ البن
ة كما تشمل ایضاً على مفا). التخزین والنقل واع نظم ادارة المعرف ات وان ھیم خاصة باستخدام المعرفة في المنظم

.عرفیة لالعمال، واالنظمة الذكیةالنظم المعرفیة  للمنشات، النظم الم: مثل

)٣٠٥١٣١١٢(المتطلب السابق 

)٠-٣(٣نظم الوسائط المتعددة٣٠٥١٣٢٣١
ذا ن خالل ھ ب م ي اساسیات  نظم الوسائط المتعددة سیتعرف الطال ددة والت ائط المتع ات الوس ى مكون اق عل المس

من  واع ١``Text,Images,Sound,Videos,animation)(تتض ى االن ب عل یتعرف الطال ك س ى ذل افة ال اض
ة  ر الخطی ة غی ة واالنظم ة الخطی ى االنظم مل عل ي تش ا والت رق بینھ ددة والف ائط المتع نظم الوس ة ل المختلف

ة( م عالق)التفاعلی ى فھ ل، باالضافة ال ب مث ن الجوان د م ع العدی ددة م ائط المتع نظم الوس ة واالعالن، : ة ال الدعای
ددة  ائط المتع ي نظم الوس التعلیم، التسلیة، الھندسة، الطب، واالعمال وكما سیتم شرح بعض المفاھیم الضروریة ف

.الواقع االفتراضي والوسائط النشطة: مثل 
)٣٠٥١٣١١٢(المتطلب السابق

)٠-٣(٣التخطیط االستراتیجي لنظم المعلومات      ٣٠٥١٣٣٤٤
سیتم من خالل ھذا المساق . المعرفة الالزمھ لكیفیة االستخدام االستراتیجي لتكنولوجیا المعلومات في المنظمات

مفاھیم : یع ذات عالقة بنظم المعلومات واالعمال من وجھة نظر استراتیجیة والتي تتضمنتغطیة عدة مواضی
.  استراتیجیات األعمال، العملیات االستراتیجیة، التحلیل والتخطیط اإلستراتیجي لنظم المعلومات

)٣٠٥١٣١١٢(المتطلب السابق 
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ش.غ)١٢(

لتخصصللخطة الدراسیةوصف المواد
نظم المعلومات االداریة

)٠-٣(٣نظریات التنظیم٣٠٥٠١٣١٧
ھا الم ة وخصائص ات االجتماعی وم المنظم رض مفھ الل ع ن خ یم م ات التنظ یة لنظری اھیم االساس ف

فتھا  ة وفلس ي المختلف ر التنظیم ات الفك دارس ونظری ة م والعالقات المتبادلة بین االفراد والمنظمة ومعرف
المنظمة والبیئة وتقییمھا وبیان نقاط القوة والضعف في كل منھا اضافة الى دراسة العالقات المتبادلة بین 

.                                                                         المحیطة واھم العملیات االساسیة داخل المنظمة اضافة الى تصمیم المنظمات

)٣٠٥٠١١١١(المتطلب السابق 

)٠-٣(٣النظم الخبیرة٣٠٥١٣٤٤٥
ة مفاھیم الذكاء االصطناعي وتطبیقاتھا ال ة وآل اء قواعد المعرف ب طرق بن یم الطال ا تشمل تعل مختلفة كم

ة  تخدام لغ رة باس نظم الخبی رةPrologاالستدالل والبرمجة ال نظم الخبی ة لل ات المختلف ة التطبیق .      ودراس

)٣٠٥١٣٤٤١(المتطلب السابق
)٠-٣(٣ھیكلة البیانات٣٠٥١٣٢١٥

ات وھی واع البیان ة أن ات التجریبی واع البیان ة أن ك دراس مل ذل ا ویش ل ) Stack(اكلھ ابور والسالس الط
ذلك ) Graph(المنتظمة واألشجار الثنائیة ، تشمل المادة أیضاً دراسة  ار وك وتمثیلھا عكسھا وأقصر مس

.                                                                        طرق الترتیب والبحث
)٣٠٥١٣٢١٣(المتطلب السابق

)٠-٣(٣إدارة الموارد البشریھ٣٠٥٠١٣١٨
ل  ع العم ا وتوصیف وتصنیف الوظائف دواف ا ووظائفھ مفھوم ادارة الموارد البشریة وأھمیتھا ومجاالتھ
داد  ف اع ابالت ألغراض التوظی املین، اجراء المق وتحدید االحتیاجات الدورات التدریبیة وتقییم اداء الع

.                                                                                     نظم االجور والرواتب ونظم الترقیة والسالمة العمالیة
)٣٠٥٠١١١١(المتطلب السابق 

)٠-٠(٦التدریب المیداني٣٠٥١٣٤١٦
یتم التدریب المیداني في إحدى مؤسسات التي یتم اختیارھا من قبل إدارة الكلیة وبالتنسیق مع إدارة ھذه 

مھارات العمل ذات العالقة بتخصصھ ویتم تصمیم البرنامج : المؤسسات بحیت یتم تدریب الطالب على 
دائرة وبالتنسیق مع المؤسسة التدریبیة شریطة موافقة الدائرة األكادیمیة التدریبي من قبل المدرسین في ال

ویتولى اإلشراف على الطالب المتدرب احد أعضاء ھیئة التدریس في الدائرة ویتابع أدائھ وفق أسلوب 
.  التدریب الذي یقره مجلس الدائرة في الكلیة

)ساعة بنجاح٩٠اجتیاز(المتطلب السابق 


