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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 3المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

   السابع   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 مبادئ إدارة اعمال 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 35 محاضرات 1

 10 ستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 ساعة 40 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف-ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

يهدف المقرر الي التعريف بدور المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدارية واهمية نظم المعلومات وخصائصها ومكوناتها، .  

وخطط استراتيجيات انشائها وتطويرها، كم يشتمل على عرض ألنواع نظم المعلومات الخاصة باألنشطة المختلفة بالمنشاة 

 ارية في رفع كفاءة األداء في المنظمات المختلفة وعالقتها ببعضها، فهم دور نظم معلومات إد
 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

لنظم معلومات إدارية  يسعى المقرر الى التعريف بالمبادئ والمفاهيم األساسية-1  

اإلدارية.لنظم المعلومات  المختلفة باألنواعتعريف الطالب -2  

المنظمات  وتفعيلها في اإلداريةشرح عناصر البنية التحتية الالزمة لتطوير نظم المعلومات -3  

اإلدارية.مناقشة التهديدات األمنية لنظم المعلومات المقرر أيضا  نيتضم-4  

  المعلومات اإلدارية منهجية بناء وتطوير نظم .شرح5
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1.1 وأبعادها وعناصرها، نظم المعلومات وأنواع ظرية النظم يعرف الطالب ن 1.1

والبنيددة التحتيددة المطلوبددة  نظم المعلومددات اإلداريددة في المنظمدداتودور طبيعددة يحدددد الطددالددب  1.2

 .تنافسيةتحقيق ميزة لومنهجية تطويرها 
1.2 

1.3   

1...   

  المهارات 2

 2.1 يميز الطالب بين أنواع وتصنيفات وتطبيقات نظم المعلومات اإلدارية  2.1

 2.2 يطبق الطالب مفاهيم نظم المعلومات وقواعد البيانات لحل التحديات االدارية 2.2

2.3   

2...   

  الكفاءات 3

 3.1 يعمل بفاعلية ضمن مجموعات العمل 3.1

 3.2 التقنية الحديثة في اعداد األوراق والفروض الدراسيةيستخدم  3.2

 3.3 والتقنية التي تواجه إدارة االعمال التجارية يحلل التحديات اإلدارية 3.3

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 نظم معلومات إدارية المفهوم والطبيعة   .1

 9 نظم المعلومات اإلدارية والمنظمات   .2

 6 نظم المعلومات من منظور وظيفي   .3

 6 نظم االسناد االدارية  .4

 6 قواعد البيانات  .5

 6 االتصاالت والشبكات  .6

 3 امن المعلومات والمسؤولية األخالقية واالجتماعية   .7

 6 لنظم المعلومات اإلدارية  منهجية تطوير  .8

 15 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يعرف الطالب نظرية النظم وأنواع نظم المعلومات 

 وأبعادها وعناصرها، 

 المحاضرات التقليدية 

 العصف الذهني 

 بوربوينت 

 اختبار تحرير 

 اختبار شفهي 

 المشاركات 

1.2 

نظم المعلومات اإلدارية ودور طبيعة يحدد الطالب 

بة ومنهجية  في المنظمات ية المطلو ية التحت والبن

 تطويرها لتحقيق ميزة تنافسية.

 المحاضرات التقليدية 

 العصف الذهني 

 بوربوينت

 ورشة عمل 

 اختبار تحرير 

 اختبار شفهي 

 المشاركات

 المهارات 2.0

2.1 

يميز الطالب بين أنواع وتصدددددنيفات وتطبيقات نظم 

 المعلومات اإلدارية 

 المحاضرات التقليدية 

 العصف الذهني 

 بوربوينت

 ورشة عمل

 اختبار تحرير 

 اختبار شفهي 

 المشاركات

 معمل

2.2 

يطبق الطدددالدددب مفددداهيم نظم المعلومدددات وقواعدددد 

 االداريةالبيانات لحل التحديات 

 المحاضرات التقليدية 

 بوربوينت

 التطبيق العملي 

 

 والتكاليف المشاركات

 العروض التقديمية

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
 العصف الذهني  يعمل بفاعلية ضمن مجموعات العمل

 عروض تقديميه 
 مشروعالتكاليف. 

3.2 
يسددددددتخددددم التقنيدددة الحدددديثدددة في اعدددداد األوراق 

 والفروض الدراسية
 التكاليف عروض تقديمية 

3.3 
يحلل التحديات اإلدارية والتقنية التي تواجه إدارة 

 االعمال التجارية
 تكاليف، مشروعال عروض تقديمية 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 السادس ولاالفصلي ال االختبار 1

 % 20 الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني  2

 % 10 طول الفصل المشاركة والواجبات والبحوث 3

4 
نهاية الفصل  االختبار النهائي 

 الدراسي

50 % 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 
 ساعات مكتبيه 6

 ساعات ارشاد 6
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 الحامد دار .اإلدارية المعلومات نظم صالح، جمعه فايز النجار،

 .م 2010 ،األردن-عمان والتوزيع، للنشر

 المساندةالمراجع 

، نظم المعلومات اإلدارية، دار المريخ للنشددددددر،الرياض  مكليود،رايموند، شدددددديل، جيورج

،2006. 

 .عمان والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار .اإلدارية المعلومات نظم ياسين سعد غالب،

 2009 األردن،

 

 اإللكترونيةالمصادر 

المكتبة الرقمية الرقمية رابطالمكتبة  -   

      http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx 

 البالك بورد

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعة دراسية

 حاسب معمل

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 جهاز عرض البيانات

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر منسق البرنامج فاعلية التدريس

 مباشر منسق البرنامج ولجنة الخطط والمناهج طرق تقييم الطالب

 مباشر والطالب قيادات البرنامج تحصيل مخرجات التعلم ومصادر التعلم 
 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق األربعاءاجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ  تاريخ الجلسة
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