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  وصف مواد خطة قسم نظم المعلومات اإلدارية

 

 3-3{ 3} نظم المعلومات اإلدارية 10585
 ع اإللكلرونيية األعميا  علوميات وههميلايا  يج مجياع األعمياعاألنيوا  المخللفية لينظم الم األساسيية نظم المعلومات  مفاهيم

 ملعلقة باسلخدام نظم المعلومات.خالقية وهاعية جلمقضايا ا  همن المعلوماتالشبكات   مكونات النظم  قواعد البيانات 
 

 الملطلب السابق: ال يوجد
 

 3-3{ 3}إدارة المعر ة 15333

 
 .المعر ة ج إدارة  نظم المعلوماتههمية دور  اليب إدارة المعر ة  ج المنظمات هس   هنوا  المعر ة إدارة المعر ةمفاهيم 

 
 ريةنظم المعلومات اإلدا 10585الملطلب السابق: 

 

 3-3{ 3}مقدمة إلى لكنولوجيا المعلومات  10585
 

  هنظمة اللرقيم   ج نظم المعلومات هدوات لكنولوجيا المعلوماتخدام مجاالت اسل  المفاهيم األساسية للكنولوجيا المعلومات
 .همن المعلومات  نظم الوسائط الملعددةنظم اللشغيع  

 
  (5)اللغة االنجليزية  28121 الملطلب السابق:

 

 3-3{ 3}نظم المعلومات اإلدارية الملقدمة   58510

القضيايا الليج    ياياواالسيلممار النظم  لقييم  كيفية لطوير النظم المنظمة اسلرالجيات نظم المعلومات وربطاا بإسلراليجية 
 .ات  القضايا المانية واألخالقية الملعلقة بنظم المعلومجه مدراء نظم المعلومات  ج المؤسساتالو
 

 نظم المعلومات اإلدارية 10585الملطلب السابق: 

 

 3-3{ 3}" 5لغة البرمجة" 31058
 

لالييع المشياكع ولصيميم الاليوع  هنيوا  البيانيات ولعرييف الملغييرات  لركييب    مفياهيم الااسيوب والبرمجية  مقدمة إلى
 البرامج  لركيبات اللاكم.

 

 المعلوماتمقدمة إلى لكنولوجيا  10585الملطلب السابق: 

 
 

 3-3{ 3}" 5لغة البرمجة" 58210
 

 بناء اللطبيقات باسلخدام لقنيات برمجة الكائنات الموجاة ومفاهيماا.  اع المشاكع  برمجة الكائنات الموجاة
 

 "5لغة البرمجة"  10583الملطلب السابق: 

 
 

 3-3{ 3}"  5لاليع ولصميم نظم المعلومات" 10581
 

 . ERD, DFD:لصميم الرسوم اللخطيطية الملعلقة بلاليع النظام  ات المعلومالية للمنظمةاالالياج  لاليع النظام

 
 نظم المعلومات اإلدارية الملقدمة 10585الملطلب السابق: 
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 3-3{ 3}إدارة الشبكات الااسوبية وامايلاا  10585
الخيارات ضمن   ج منظمات األعماع ق الشبكاتلطبي  هنوا  الشبكات المسلخدمة مالياً وعالمياً   إدارة الشبكات الااسوبية

 .  اماية الشبكاتالبرولوكوالت اللج لنظم اللعامع  ج هذه الشبكات  الشبكات هنوا    لخطيط الشبكات وامايلاا  لملااةا
 

 مقدمة إلى لكنولوجيا المعلومات 10585الملطلب السابق: 

 

 3-3{ 3}لطبيقات الااسوب  ج األعماع  55810
  المااسيبة الخياذ القيرارات   Excelلنماذج العملية لاع مسيائع وجيداوع اسيابية  يج األعمياع باسيلخدام برنيامج لطوير ا

لصيميم مواقيا االنلرنيت   Power Pointباسيلخدام  تاللقيدميا إعيداد  Wordالمالية  كلابة اللقارير باسيلخدام  االقلرانات
 .Front Pageباسلخدام 

 
 الملطلب السابق:ال يوجد

 

 3-3{ 3}إدارة األعماع اإللكلرونية  38810
 لوضيح اللايديات الليج لواجيه  إدارلاا ،لطبيقالاا، هنواعاا، لطويرها :اللعريف باألعماع اإللكلرونية واللجارة اإللكلرونية

 اسلخدام هدوات لكنولوجيا المعلومات  ج اللجارة اإللكلرونية .  الشركات  ج البيئة اإللكلرونية
 نظم المعلومات اإلدارية 10585ابق: الملطلب الس

 

 3-3{ 3} موارد نظم المعلوماتإدارة  51038

 األعميياعمنظميية  ههييدافالمواءميية بييين   األعميياعاللغيييير  ييج منظمييات  إدارةمقدميية للطييور دور لكنولوجيييا المعلومييات  

 .  ولوججلعريف إدارة اللغيير اللكن   CIOلطور دور   ادر لكنولوجيا المعلومات الملااةومص

 نظم المعلومات اإلدارية الملقدمة 10585الملطلب السابق: 
 

 3-3{ 3} لصميم مواقا االنلرنت 21038
 ASPبناء موقا إلكلرونج باسلخدام   تصيانة صفاات اإلنلرن ،لصميم ،إنشاء :األساسية لبناء صفاات االنلرنتالمفاهيم 

.NET. 
 

 ا المعلوماتمقدمة إلى لكنولوجي 10585الملطلب السابق: 

 
 

 3-3{ 3} (5) قواعد البيانات وامايلااإدارة  85103

 ة قواعد البيانات.اماي  قواعد البيانات لصميم  اعد البياناتنشاء قوإل الالزمة النظرية واللطبيقية الماارات و ساسياتاأل

 
 "5لاليع ولصميم نظم المعلومات" 10581الملطلب السابق: 

 

 3-3{ 3} (5) المعلومات اإلداريةلاليع ولصميم نظم  55103
لطبييق  : اللقيارير، النمياذج واجاة المسيلخدملصميم   البيانات اعدقو   لصميمالجوانب المخللفة  ج نظم المعلوماتلصميم 

 : لجربة النظام، طرق لطبيقه، اللدريب، اللوميق.نظم المعلومات  ج المؤسسات
 

 (5) وامايلاا قواعد البياناتإدارة  10358الملطلب السابق:

 

 3-3{ 3}نظم دعم القرار والنظم الخبيرة 18510 
 ماهية النظم الخبيرة وهنواعاا.   كيفية لطبيقاا و هنوا  نظم دعم القرار  لوضيح عمليات الخاذ القرار  ج منظمات األعماع

 
 نظم المعلومات اإلدارية الملقدمة 10585الملطلب السابق: 

 

 3-3{ 3}م المعلوماتمواضيا مخلارة  ج نظ 18310

 
  . ج نظم المعلومات اديمة مواضيا
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 موارد نظم المعلوماتإدارة  10385الملطلب السابق: 

 
 
 
 
 

 3-3{ 3} (5) إدارة قواعد البيانات وامايلاا 10181

 
(  ج لصيميم SQL)اسلخدام لغة االسلعالم المايكلة   بلصميم ولطبيق قواعد البيانات الملعلقةالمعارف النظرية واللطبيقية 

 .  اماية قواعد البياناتلطبيق عملج إلنشاء قواعد البيانات  قاعدة البيانات
 

 (5) لاليع ولصميم نظم المعلومات اإلدارية 10355الملطلب السابق: 

 
 

 3-3{ 3}نظم المعلومات اإلدارية مشرو  لخرج 10155 

كيرة النظيام، لالييع، لصيميم، برمجية، لطبييق النظيام  إدارة مرااع دورة اياة النظيام:  لطوير نظم المعلومات  ج لطبيق 
 .المشاريا

 
 (5) إدارة قواعد البيانات وامايلاا 10181الملطلب السابق: 

 
 
 
 


