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وثيقت تؼزيفً :ظن الوؼلىهاث االداريت
 -1هؼلىهاث أساسيت:
اسن الوقزر
رهش الوقزر
ساػاث الجلساث الوسجلت
ساػاث الجلساث الوتشاهٌت
ساػاث الوذاكزة
ساػاث االهتحاى
ساػاث الجهذ الذراسي الوقابل للجلساث الوسجلت
ساػاث الجهذ الذراسي الوقابل للجلساث الوتشاهٌت
ػذد الساػاث الوؼتوذة

ًظن الوؼلىهاث اإلداريت
MIS.110
16
16
75 min
16
16

 -2الوقزراث الوطلىب دراستها قبل الوقزر هباشزةً:
الوقزر
إداسج انؼًهٛاخ ،اإلداسج انًانٛح

الزهش
OM.105, FM107

 -3الهذف هي الوقزر:
األهداف العامة لهذا المقرر هي تطوير فهم الطالب لمفاهيم نظم المعلومات ،واألنواع المختلفة لتلك النظم
ولنظم دعم القرارات اإلدارية ،وتطوير المهارات التحليلية ومهارات صنع القرار من أجل حل مشكالت األعمال
من خالل التبني واالستخدام الذكي ألدوات ذكاء األعمال (االستعالمات ،ومعالج المخططات ،وأداة المعالجة
ا
الحالل).
التحليلية الفورية ،وأداة
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 -4الوحصالث التؼليويت الوزجىة (:)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
تؼذ االسركًال انُاجخ نٓزا انًقشس ،سٛصثخ انطانة قادس ػهٗ فؼم يا ٚه:ٙ
الزهش المحصّالتّالتعليميّة المرجوة ّ
Intended Learning Objectives/Outcomes ILO
 ILO1ششح انًفاْٛى األساسٛح نُظى انًؼهٕياخٔ ،إَٔاػٓا
ٔ ILO2صف إَٔاع يخرهفح يٍ ًَارج َظى انًؼهٕياخ اإلداسٚح
ILO3

ذًٛٛز انرشاتّ ٔاالخرالف فَ ٙظى قٕاػذ انثٛاَاخ انرقهٛذٚح َٔظى يسرٕدع انثٛاَاخٔ ،دٔسْى ف ٙصُاػح
قشاس أفضم

 ILO4اسرشجاع انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ تاالسرؼالياخ ٔأداج انًؼانجح انرذهٛهٛح انفٕسٚح
 ILO5يالئًح خط االذجاِ ٔانرُثؤ
ٔ ILO6صف إَٔاع يخرهفح يٍ ًَارج َظى دػى انقشاس
ًَ ILO7زجح يشكالخ إداسٚح ف ٙتشَايج إكسٛم
 ILO8ذًٛٛز انرشاتّ ٔاالخرالف تَ ٍٛظاو يؼهٕياخ انرُفٛزٔ ٍٛٚانُظاو انًرقذو نًؼهٕياخ انرُفٛزٍٛٚ
 ILO9يُاقشح يٕاضٛغ يرقذيح فَ ٙظى انًؼهٕياخ اإلداسٚح
 -5هحتىي الوقزر 18(:ساػت هجوىع الساػاث الوسجلت 18 ،ساػت هجوىع الساػاث الوتشاهٌت)
الوحصالث
التؼليويت

ILO1

ILO2

القسن الٌظزي هغ هالحظاث وتىضيحاث إى
وجذث

ساػاث
هسجلت

انًفاْٛى األساسٛح نُظى انًؼهٕياخ ٔإَٔاػٓا:
 انًفاْٛى األساسٛح نُظى انًؼهٕياخ (انُظاو
انذُٚايٛكَ ،ٙظى انًؼهٕياخَ ،ظى انًؼهٕياخ
اإلداسٚح ،انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ ٔانًؼشفح.
2.3
 إَٔاع َظى انًؼهٕياخ ٔفقا ً نطثٛؼح انذػى انًقذو (َظى
دػى انؼًهٛاخ َٔظى يؼهٕياخ االداسج)
 إَٔاع َظى انًؼهٕياخ ٔفقا ً نًجاالذٓا انٕظٛفٛح (َظى
يؼهٕياخ انرسٕٚقَ ،ظى يؼهٕياخ اإلَراج)...
ًَارج نُظى انًؼهٕياخ اإلداسٚح:
2.3
ًَٕ رج نُظى انًؼهٕياخ اإلداسٚح
انصفذح  2يٍ 5

ساػاث
هتشاهٌت

أًواط الوهام

2.3








2.3

 ذًاس(TD) ٍٚ
ٔ ظائف

ذًاس(TD) ٍٚ
ٔظائف
دهقاخ تذث
يشاسٚغ
ذجاسب
أخشٖ .....

القسن الؼولي هغ
هالحظاث
وتىضيحاث إى
وجذث
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ًَٕ رج نُظى يؼهٕياخ انرسٕٚق
ًَٕ رج نُظى يؼهٕياخ انرسٕٚق

قٕاػذ ٔيسرٕدػاخ انثٛاَاخ:

ILO3



يفٕٓو قٕاػذ انثٛاَاخ



إَاػٓا قٕاػذ انثٛاَاخ



يسرٕدػاخ انثٛاَاخ ٔيُافزْا



قٕاػذ انثٛاَاخ يرؼذدج األتؼاد



دساسح يكرثٛح نًسرٕدػاخ انثٛاَاخ يصشف

1.3

1.3

اسرشجاع انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ تاالسرؼالياخ ٔأداج
:OLAP

ILO4

ILO5

ILO6

ILO7



انرصفٛح انرهقائٛح ف ٙإكسٛم



انرصفٛح انًخصصح ف ٙإكسٛم



انرصفٛح انًرقذيح ف ٙإكسٛم



ذقشٚش انجذٔل انًذٕس٘ الكسٛم



ذصفٛح ذقشٚش انجذٔل انًذٕس٘ الكسٛم

2

يالئًح خط االذجاِ ٔانرُثؤ:
 اَشاء يخطط اَرشاس تٛاَاخ ف ٙإكسٛم
 ذؼذٚم انًخطط ٔفقا ً الدرٛاجاذك
 إضااافح خااط االذجاااِ األكمااش يالئًااح (خااط االذجاااِ
انخط ،ٙانًُذُٗ انهٕغاسٚرً ،ٙانًُذُٗ يرؼذد
 اػرًادٚح خط االذجاِ ٔانرُثؤ
يفاْٛى ٔ إَٔاع َظى دػى انقشاس:
 يفٕٓو َظاو دػى انقشاس
 يصادس دػى انقشاس
 أَإاع َظاى دػااى انقااشاس (َظااو دػااى انقااشاس انًٕجااّ
تانثٛاَاااخٔ ،تااانًُٕرجٔ ،تانًؼشفااحٔ ،تاالذصاااالخ،
ٔتانٕثٛقح)
ًَزجح يشكالخ إداسٚح:
ًَ زجح ٔدم يشكالخ انثشيجح انخطٛح

1.3

2

1.3

1.3

1.3

2.3

2.3
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دهقاخ تذث
يشاسٚغ
ذجاسب
أخشٖ .....








ذًاس(TD) ٍٚ
ٔظائف
دهقاخ تذث
يشاسٚغ
ذجاسب
أخشٖ .....








ذًاس(TD) ٍٚ
ٔظائف
دهقاخ تذث
يشاسٚغ
ذجاسب
أخشٖ .....








ذًاس(TD) ٍٚ
ٔظائف
دهقاخ تذث
يشاسٚغ
ذجاسب
أخشٖ .....










ذًاس(TD) ٍٚ
ٔظائف
دهقاخ تذث
يشاسٚغ
ذجاسب
أخشٖ .....
ذًاس(TD) ٍٚ
ٔظائف

ذذسب راذ ٙتٍٛ
انجهساخ

ذذسب راذ ٙتٍٛ
انجهساخ

ذذسب راذ ٙتٍٛ
انجهساخ
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ILO8

ILO9


















ًَزجح ٔدم يشكالخ انثشيجح غٛش انخطٛح
ًَزجح ٔدم يشكالخ َظشٚح انقشاس

َظى يؼهٕياخ انرُفٛز:ٍٛٚ
 يفٓااإيَ ٙظاااى يؼهٕيااااخ انرُفٛااازَٔ ٍٛٚظاااى دػاااى
انرُفٛزٍٛٚ
 خصائص َظى يؼهٕياخ انرُفٛزٍٛٚ
 انُظاو انًرقذو نًؼهٕياخ انرُفٛزٍٛٚ
 نٕداخ انقٛادج
يٕاضٛغ يؼاصشج ف ٙظى انًؼهٕياخ اإلداسٚح:
 انرُقٛااة فاا ٙانثٛاَاااخ ٔاكرشاااف انًؼشفااح (أسااانٛة
انرُقٛة ف ٙانثٛاَاخ ،انرُقٛة ف ٙانثٛاَاخ انًشئٛح)
َ ظى انًؼهٕياخ انرُظًٛٛح ٔت ٍٛانًُظًاخ
 ذثادل انثٛاَاخ إنكرشَٔٛا ت ٍٛانًُظًاخ

1.3

1.3

2.3

2.3

دهقاخ تذث
يشاسٚغ
ذجاسب
أخشٖ .....
ذًاس(TD) ٍٚ
ٔظائف
دهقاخ تذث
يشاسٚغ
ذجاسب
أخشٖ .....
ذًاس(TD) ٍٚ
ٔظائف
دهقاخ تذث
يشاسٚغ
ذجاسب
أخشٖ .....

 -6هؼاييز التقىين:
ًوط التقىين

ILO
Code

الوحصالث التؼليويت

الٌتائج

تفاػل في

التؼليويت

الجلساث

ػولي

اهتحاًاث

الوتشاهٌت

ILO1

ششح انًفاْٛى األساسٛح نُظى انًؼهٕياخٔ ،إَٔاػٓا

ILO2

ٔصف إَٔاع يخرهفح يٍ ًَارج َظى انًؼهٕياخ اإلداسٚح

ILO3

ذًٛٛز انرشاتّ ٔاالخرالف فَ ٙظى قٕاػذ انثٛاَاخ انرقهٛذٚح
َٔظى يسرٕدع انثٛاَاخٔ ،دٔسْى ف ٙصُاػح قشاس أفضم
اسرشجاع انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ تاالسرؼالياخ ٔأداج

















ILO5

يالئًح خط االذجاِ ٔانرُثؤ







ILO6

ٔصف إَٔاع يخرهفح يٍ ًَارج َظى دػى انقشاس







ILO7

ًَزجح يشكالخ إداسٚح ف ٙتشَايج إكسٛم







ILO8

ذًٛٛز انرشاتّ ٔاالخرالف تَ ٍٛظاو يؼهٕياخ انرُفٛزٍٛٚ



ILO4
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وهقابالث





انًؼانجح انرذهٛهٛح انفٕسٚح

ػزوض

تقاريز
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ٔانُظاو انًرقذو نًؼهٕياخ انرُفٛزٍٛٚ

ILO9

يُاقشح يٕاضٛغ يرقذيح فَ ٙظى انًؼهٕياخ اإلداسٚح







 -7أدواث وهختبزاث القسن الؼولي:
إسن األداة

تىصيفها

أدٔاخ جذأل االَرشاس (يمم أدٔاخ
ياٚكشٔ سٕفد إكسٛم)

اسرشجاع تٛاَاخ ٔيؼهٕياخ تانرصفٛح ٔانرصفٛح انًرقذيح ٔانجذأل انًذٕسٚحٔ ،اَشاء يخطط
اَرشاس انثٛاَاخٔ ،اضافح خط االذجاِ األكمش يالئًحًَٔ ،زجح ٔدم يشكالخ انثشيجح انخطٛح
ٔغٛش انخطٛح ٔيشكالخ َظشٚح انقشاس

 -8الوزاجغ األساسيت:
 سهًٛاٌ ػٕضَ ،ظى انًؼهٕياخ اإلداسٚح (أيهٛح انكرشَٔٛح) ،ياجسرٛش إداسج األػًال االدرشاف-ٙانجايؼح االفرشاضٛح انسٕسٚح،
سٕسٚا.0210 ،
 O’Brien James A. & Marakas George M., Management Information System10ed, McGraw-Hill
Companies, Inc., 2011

 -9الوزاجغ اإلضافيت:


Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P., Management Information Systems: Managing the
Digital Firm 13th Ed., Pearson/Prentice-Hall, New Jersey, 2014
 Turban, Aronson, Liang -Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7ed, Prentice-Hall,
2005
 إٚفشاو ذٕستاٌ ،ذؼشٚة :سشٔس ػه ٙإتشاْٛى سشٔسً :ظن دػن اإلدارةً( ،ظن دػن القزاراث ،وًظن الخبزة) ،داس انًشٚخ ،انشٚاض
 .0222 سهًٛاٌ ػٕضً ،ظن الوؼلىهاث اإلداريت (كراب انكرشَٔ ،)ٙانجايؼح االفرشاضٛح انسٕسٚح2009 ،
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