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 االعمال  الكلية

 NQF level 4 نظم المعلومات االدارية  القسم

  متطلب سابق 834101 الرمز   المعلومات االداريةنظم  اسم المقرر

  عملي √ نظري   3 الساعات المعتمدة

  اليميلا  احمد الردايدةالدكتور  منسق المقرر

  االيميالت  المدرسون 

 وقت المحاضرة
ثن   11:30-13:00

 تعليم عن بعد  المكان ربع

 2021 تاريخ التعديل  تاريخ االعداد الصيفي الفصل الدراسي

 تعليم عن بعد شكل الحضور  الشهادة

 

المقرر المختصروصف   

يهدف هذا المساااااا  للع ال بأسا ياتااااااتااااااا  إلدا المبن خا  التارس  خى أبل ال بأف للع ويبات إلدا المبن خا ل فال بأف للع الم ا اا             
مبن خا . فوإل اع الندا المخ ن  ل فذلك المخ ن   ال ي تح سها كم ه م إلدا المبن خا ل البااإلا ل المبن خا ل المبأف ل فاألإلشط  فالم ارت الأئاس  لندام ال

البصااااأ  خى أبل ال بأف للع إلدا المبن خا  ال ظافا ل فإلدا التااااانات التارس . فالندأ للع إلدا المبن خا  التارس  كم رت خى خ ارت المفتاااااسااااا  في
ااإلا ل الشاااااااالتا  فاالتصااااااااال ل فالأ اي  عنع إلدا الحاليل بندأة اتااااااا أاتايا  تبطي خفسة تنافساااااااا  ليعمال. كما ق طي هذا المساااااااا  خ ه م   اعد الب

 المبن خا  التارس .

 اهداف المقرر
 .يتعرف الطالب على املفاهيم واملبادىء االساسية يف نظم املعلومات االداريةأن  -

 .أن يتعرف الطالب على وظائف وفوائد نظم املعلومات االدارية -

 أن يتعرف الطالب على نظم االسناد االدارية. -

 .الب املعرفة العلمية والعملية املتعلقة بقواعد البياانتإكساب الط -

 .العلمية يف جمال االتصاالت وشبكات احلاسوبإكساب الطالب املعرفة  -

 مخرجات التعلم

A .النظري  الفهم- المعرفة 
 :خى الخأسج تف متى لالمقأر خ طنالا  اكمال عند

a1.  االداريةنظم املعلومات ال بأف عنع اإل اع فخهام . 

a2.  ال بأسا يالمالاتئ االتاتا  في تصماا   اعد البااإلا. 

a3. فخهام شالتا  اتصاال  البااإلا .خالاتئ  تطبفق 



 

B -العملي التطبيق- المعرفة 
 :خى الخأسج تف متى البأإلاخجل خ طنالا  اكمال عند

 

C .التحليلية والمهارات للمشكالت العام الحل- مهارات 
 :خى الخأسج تف متى البأإلاخجل خ طنالا  اكمال عند

     

D .والحسابات واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت- مهارات 
 :خى الخأسج تف متى البأإلاخجل خ طنالا  اكمال عند

 

 

Eوالسياق والمسؤولية الذاتي الحكم: الكفايات. ـ 
 :خى الخأسج تف متى بأإلاخجلكمال خ طنالا  الا عند

   

 

 والتعليم التعلم طرق 

 جماعا   فتبناا عى يبد فخنا شا 

 التقييم طرق 

 امتحان نهائي، واجات  ،امتحان نصفي 

 

 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعلم والتعليم المواضيع مخرجات ساعات أسبوع

1.  
3 a1 

 نظم املعلومات االدارية: املفهوم والطبيعة

MIS: The Concept and the 

Nature   

 محاضره صفية , 

 مناقشات جماعيه

 واجبات  

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي 

2.  
 

a1 نظم املعلومات االدارية: املفهوم والطبيعة 

MIS: The Concept and the 

Nature   

 محاضره صفية , 

مناقشات جماعيه  

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي

3.  
 

a1  نظم املعلومات واملنظماتInformation 

Systems and Organizations 

 

 محاضره صفية , 

 واجبات

مناقشات جماعيه  

 امتحان نصفي

 

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي 



4.  
 

a1  نظم املعلومات واملنظماتInformation 

Systems and Organizations 

 محاضره صفية , 

مناقشات جماعيه  

  نصفي امتحان

 امتحان نهائي

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي

5.  
 

a1   النظم من منظور وظيفيSystems 

from A Functional 

Perspective 

 محاضره صفية , 

مناقشات جماعيه  

  امتحان نصفي

 امتحان نهائي

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي

6.  
 a1 

 Systemsالنظم من منظور وظيفي  

from A Functional 

Perspective 

 محاضره صفية , 

مناقشات جماعيه  

  امتحان نصفي

 امتحان نهائي

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي

7.  
     

8.  
 a1 

 Managerial Supportنظم االسناد االدارية  

Systems 

 محاضره صفية , 

مناقشات جماعيه  

  امتحان نصفي

 امتحان نهائي

 واجبات 

،  امتحان نصفي

واجبات ، امتحان 

 نهائي

9.  
 a1 

 Managerial Supportنظم االسناد االدارية  

Systems 

 محاضره صفية , 

مناقشات جماعيه  

  امتحان نصفي

 امتحان نهائي

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي

10.  
 a2 

 محاضره صفية ,  Databasesقواعد البيانات   :

مناقشات جماعيه  

  امتحان نصفي

 امتحان نهائي

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي

11.  
 a2 

 محاضره صفية ,  Databasesقواعد البيانات   :

مناقشات جماعيه  

  امتحان نصفي

 امتحان نهائي

 واجبات 

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي



12.  
 a3 

االتصاالت والشبكات  

Telecommunication and Networks 

 محاضره صفية , 

مناقشات جماعيه  

  امتحان نصفي

 امتحان نهائي

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي

13.  
 a3 

االتصاالت والشبكات  

Telecommunication and Networks 

 محاضره صفية , 

مناقشات جماعيه  

  امتحان نصفي

 امتحان نهائي

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي

14.  
 a3 

والمسؤولية االخالقية أمن المعلومات 

   واالجتماعية

Information Security and Ethcal 

and Social Responsibility 

 

 محاضره صفية , 

مناقشات جماعيه  

  امتحان نصفي

 امتحان نهائي

امتحان نصفي ، 

واجبات ، امتحان 

 نهائي

 

 المكونات

 الكتاب
Modern Database Management, 13th Edition [Jeff Hoffer] by Jeffrey 

A. Hoffer  

 المراجع

David M. Kroenke, David Auer -Database Processing_ 

Fundamentals, Design, and Implementation, Global Edition, 14Ed 

14(2016, Pearson) [14 Edition] 

  موصى به للقراءة

 Microsoft teams Ealearning@jadara.edu.jo, الكترونيةمادة 

  مواقع اخرى

 

 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم
 المخرجات

a1 a2 a3  

    30 30  االمتحان األول )المنتصف(
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  3  2 5 الوظائف

      حاالت للدراسة

  3 4 3 10 المناقشة والتفاعل

      أنشطة جماعية

      امتحانات مختبرات ووظائف

      عروض تقديمية

   2 2 5 امتحانات قصيرة

     100 المجموع

mailto:Ealearning@jadara.edu.jo


 

 االنتحال
 يشان صارخ  تاات ي جد في الياخب  . خا عمب لشخص اأأ فسدعي اإله عمنه شخصقاأذ ه  ان  األتبا  السأ  اف االإل حال 
 آأأ اً شخص قساعد شخص وي عنع وقًضا تنطبق البق با . الساات  هذه تطبفق تف ا يال بلل االإل حال اك شاف تا فإذا االإل حالل

 .(عنا عى يك الخاص  البأخيا  ال بناما  بنسخ خا لشخص السماح طأسق عى المثال تبفل عنع) االإل حال ارتكاب عنع
 عنع يشدة إلشيبك. الدراتا  لمقأرا ا تن فذ كافا  ح ل األفكار األفأات خى عدت قشارك حفث اليماعي البمل عى االإل حال قخ نف
 المها. عمل خشأفع اف اإلياز فظا   في خباً  البمل قمتنك وإله قبني هذا. ذلك عنع خبا ب ك ت ا لى فبال اكفد خيم عا ل في البمل

 يم طنالا  بد   االل سام عناك قيب الصحاح يال قفاا السماح وجل خى. المتمل البأإلاخج ج اإلب ليماع كاخل فها لدقك قت ن  ون ه 
 فتسهفل ال أتيلال ها اليماعيل ف البمل  ل شياع خ ج تة الم طنالا  هذه. فخ صل وعبه خ ضح ه  كما المشأفع اف ال ظا   عمل

 .االإل حال خنعف  ال أتيل ال قفاا

 


