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العمليات ونظم المعلومات  إدارة توصيف مقررات قسم

 اإلدارية

 السنة الدراسية  اسم المقرر
 األولى /1الرياضيات /

 األولى تطبيقات معموماتية في اإلدارة
 األولى إحصاء واحتماالت

 الثانية تطبيقية في اإلدارةرياضيات 
 الثانية أساسيات البرمجة

 الثانية تطبيقات اإلحصاء في اإلدارة
 الثالثة قواعد البيانات

 الثالثة محاكاة عمل مؤسسة
 الثالثة أساليب البحث العممي وتحميل البيانات

 الثالثة بحوث العمميات
 الثالثة إدارة سمسمة التوريد
 الرابعة تحميل المعطيات

 الرابعة منهجيات تحميل وتصميم نظم المعمومات
 الرابعة التجارة واألعمال اإللكترونية
 الرابعة لغات وبرمجيات متقدمة
 الرابعة نظم المعمومات اإلدارية
 الرابعة الشبكات وأمن المعمومات

 الرابعة نظرية القرارات
 الرابعة إدارة المشاريع
 الخامسة اإلداريةإدارة مشاريع األتمتة 

 الخامسة هندسة البرمجيات
 الخامسة نظم إدارة قواعد المعطيات المتقدمة

 الخامسة نظم دعم القرار والنظم الخبيرة
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 /1الرياضيات / :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

ييدف المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاىيم األساسية بالرياضيات كاألعداد والتوابع 
 والمشتقات ليكون قادرًا عمى استخدام ىذه األدوات في مجال اإلدارة.

  :رمحتوى المقر 
 .مفاىيم عامة 
  لألعداد(.األعداد الحقيقية )التمثيل اليندسي 
  القيمة المطمقة. –الجوار  –المجال 
  منطقة تعريف التابع –التابع البسيط والتابع المركب  –تمثيل التابع  –التوابع 
  التابع الدوري(. –التابع الفردي والزوجي  –الميزات الرئيسية لسموك التابع )أصفار التابع 
 .القيمة العظمى والصغرى لمتابع 
 لخطيةالتوابع الخطية وغير ا 
 .)طرائق البرىنة )االستقراء واالستنتاج الرياضي 
 .النيايات واستمرار التوابع 
 .الالمتناىيات في الكبر والالمتناىيات في الصغر 
 .التوابع المحدودة 
  المتتالية الحسابية واليندسية(. –المتتاليات العددية )حدىا العام 
 .نياية المتتاليات 
  المجموع النوني(. –المتسمسالت العددية )حدىا العام 
  اختبارات التقارب. –نياية المتسمسالت 
 .المشتقات 
 .دراسة مبسطة لمتوابع العددية وتحوالتيا 
 .تطبيقات االشتقاق في حساب الحمول المثمى 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 معموماتية في اإلدارةتطبيقات  :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

ييدف ىذا المقرر إلى التعرف عمى برنامج الجداول االلكترونية االكسل واآلكسس 
 وتطبيقاتيا في مجال اإلدارة

  :رمحتوى المقر 

   برنامج الجداول اإللكترونية Excel. 

  اإللكترونية.بنية الجداول 

 .العنونة في الجداول اإللكترونية 

 .التوابع في إكسل 

 .مفيوم الجداول 

 .الجداول المحورية 

 .المخططات البيانية 

 .تطبيقات محاسبية في اكسل 

 .برنامج  أكسس 

 تصميم صفحة عمى الويب 
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 استمارة توصيف مادة

 اإلداريةالعمميات ونظم المعمومات قسم إدارة  :القسم العممي
 إحصاء واحتماالت :عنوان المقرر

 األولى :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

واالحتماالت ليكون قادرًا عمى استخدام  ييدف ىذا المقرر لمتعرف عمى أساسيات اإلحصاء :اليدف 
 ىذه األدوات في أي مجال.

  :رمحتوى المقر 

 .مقدمة 

 .التمثيل البياني لمبيانات 

  .االحصاء الوصفي 

 .مقاييس النزعة المركزية 

 مقاييس التشتت.ومؤشرات شكل التوزيع 

 مقاييس الالمساواة في التوزيع 

 األرقام القياسية 

 .موجز في االحتماالت 

 قوانين العد 

 .)التوزيعات االحتمالية )توابع الكثافة والتوزيع والتوقع والتباين 

 وبواسون(. )الثنائي والطبيعي بعض التوزيعات الشييرة 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 رياضيات تطبيقية في اإلدارة :عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

ميا األساسية وكيفية استخداالعمميات ييدف ىذا المقرر إلى تذكير الطالب بالمصفوفات و 
 بحل جمل المعادالت الخطية، كما ييدف إلى تقديم جزء أساسي من الرياضيات المالية.

 :رمحتوى المقر 
 :تذكير بالمصفوفات والمحددات 

 تعريف المصفوفة 
 أشكاليا 
 العمميات المطبقة عمى المصفوفات 
  داتالمحد»المعينات» 
 الحل المصفوفي لجممة معادالت خطية 
 :الرياضيات المالية 

  : الفائدة 
 الفائدة البسيطة -
 الفائدة المركبة -

 حسم واستبدال السندات 
 حسم واستبدال السندات بالفائدة البسيطة -
 حسم واستبدال السندات بالفائدة المركبة -

 الدفعات الدورية المتساوية 
 حساب جممة الدفعات الدورية بالفائدة البسيطة -
 بالفائدة المركبةحساب جممة الدفعات الدورية  -

  القروض " تسديد"استيالك 
 استيالك القروض بالفائدة البسيطة -
 استيالك القروض بالفائدة المركبة -

 

 



 

 6 

 

 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 أساسيات البرمجة :عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 / عممي2+ / / نظري2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات البرمجة من حيث الخوارزميات وتعريف 
 واألوامر والحمقات والوظائف األساسية.المتحوالت 

 :رمحتوى المقر 
 مقدمة عن لغات البرمجة 
 مفيوم الخوارزمية 
 مقدمة في تنظيم ىيكل البرامج 
  لغة البرمجةC# اسب اآلليوكيفية استخدام ىذه المغة في إنتاج برامج الح 
 () التعميم التدريجي لمغة من حيث األساسيات والمعادالت واألوامر والوظائف 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 تطبيقات اإلحصاء في اإلدارة :عنوان المقرر

 الثانية :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

في  اميل اإلحصائي المختمفة وتطبيقاتيأساليب التحالطالب ب تعريفييدف ىذا المقرر إلى  :اليدف 
 مجال اإلدارة.

 :رمحتوى المقر 

 عرض لممفاىيم األساسية في اإلحصاء : 

  اإلحصائيةوالوحدة  اإلحصائيالمجتمع 

 اإلحصائية و أنواعيابيانات ال 

  اإلحصائيةمصادر البيانات 

 أساليب جمع البيانات وطرق جمعيا 

 تحميل االرتباط 

 تحميل االنحدار 

 اختبار الفرضيات 

 السالسل الزمنية 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 قواعد البيانات :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

يدف المقرر إلى تعريف الطالب بقواعد البيانات ودورىا في تطوير نظم المعمومات ي
دارة قواعد البيانات العالئقية  اإلدارية، باإلضافة إلى تزويد الطالب بميارات تصميم وا 

ليكون قادرًا عمى تنفيذ تطبيق عممي لتطوير ( لغة استرجاع البيانات SQLواستخدام )
 قواعد البيانات في مجال إدارة األعمال.

 :رمحتوى المقر 

 تعريف بقواعد المعطيات أو البيانات 

 قواعد في اكسل وتطبيقاتيا 

 قاعدة البيانات أكسس 

 تصميم قواعد المعطيات العالئقية 

 الجداول 

 أنماط المعطيات 

 العالقات بين الجداول 

 االستعالم عن المعطيات 

   لغة االستعالم البنيويةSQL 

 النماذج والتقارير 

  تعريف بقواعد المعطياتSQL-Server 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 محاكاة عمل مؤسسة :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
 عممي ساعات 4 :عدد الساعات 

ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بمبادئ وآليات العمل في السوق و بيئة المنافسة  :اليدف 
في األعمال من خالل التدريب عمى حالة تطبيقية عممية لسوق افتراضية ليكون الطالب 

 قادرا عمى اتخاذ القرارات المناسبة في سوق العمل الفعمية الحقًا.

 :رمحتوى المقر 
  نظري:تمييد 

 لعمل في السوق من منظور منظوماتينمذجة مبسطة آللية ا -
 ة عمى اتخاذ القرار ضمن فريق عملاستعراض لبعض اآلليات المساعد -
 :الجزء العممي 

 عمل وتوزيع األدوار ضمن كل فريق توزيع المشاركين عمى فرق -
 قواعد المشاركة في لعبة المحاكاةتعرف  -
 اآلتية: تنفيذ جمسات المحاكاة وفق المحددات -

 / عمى األقل7عدد الجمسات: / (1
يزود كل فريق ببيانات الوضع الراىن الخاص بو، وتعمن المؤشرات العامة لمسوق أمام جميع الفرق  (2

 نافسةالمت
يتداول أعضاء الفريق أثناء الجمسة القرارات الواجب اتخاذىا في ضوء البيانات المتوافرة، ويسممون  (3

 انب المالي والتسويقي واإلنتاجي(جنتائجيم إلى مدير الجمسة )من ال
تجري معالجة القرارات المتخذة من قبل جميع الفرق باستخدام النظام الحاسوبي الذي تم تطويره ليذا  (4

 لغرضا
تنطمق جميع الفرق في الجمسة األولى من أوضاع متطابقة، أما في الجمسات الالحقة، فيتحدد وضع كل  (5

 ت التي اتخذىا في الجمسة السابقةاستنادًا إلى القرارا -وفق مخرجات النظام الحاسوبي -فريق 
يقدم كل فريق تقريرين اثنين: مرحمي في نياية الجمسة الرابعة، ونيائي في نياية الجمسة السابعة،  (6

 وق وتقييمو لوضع الفريق في السوقيعرض فييما تحميمو لحالة الس
ثالثة عناصر: الموقع الذي حققو الفريق بين الفرق التقييم النيائي لنتائج لعبة المحاكاة استنادًا إلى  -

 المتنافسة، التقارير المقدمة من قبل الفريق، التزام أعضاء الفريق بالمشاركة
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 أساليب البحث العممي وتحميل البيانات :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفيوم البحث العممي وأىدافو وخطوات إعداد 
 البحث العممي وأساليب تحميل البيانات ليكون قادرًا عمى إعداد البحث

 :رمحتوى المقر 

 مفيوم البحث العممي 

 أىداف البحث العممي 

  البحث العمميانواع 

 مناىج البحث العممي 

 البحث العممي  خطوات اعداد 

  برنامجspss واستخداماتو في تحميل البيانات 

  اختبار صدق وثبات أداة البحث باستخدام برنامجspss 

  التحميل الوصفي لبيانات البحث باستخدام برنامجspss 

  اختبار فرضيات البحث باستخدام برنامجspss 

  تحميل االرتباط باستخدام برنامجspss 

  تحميل االنحدار)الخطي وغير الخطي( باستخدام برنامجspss 

 تكميف الطالب بإعداد حمقة بحث يستخدم الطالب فييا معظم األدوات التي تعمميا في ىذا المقرر 
 

 

 

 



 

 11 

 

 استمارة توصيف مادة

 اإلداريةالعمميات ونظم المعمومات قسم إدارة  :القسم العممي
 بحوث العمميات :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب باألساليب العممية كالبرمجة الخطية ونماذج النقل، 
 ليكون قادرًا عمى استخداميا في حل المشاكل والمساعدة في اتخاذ القرارات.

 :رمحتوى المقر 
  مقدمة عامة عن بحوث العمميات: طبيعتيا، خصائصيا، فروعيا، األىداف النوعية والكمية، اختيار المعيار في اتخاذ

 القرار...
 :البرمجة الخطية 

 .خصائص البرنامج الخطي العامة 
 .مثال بسيط عن البرمجة الخطية، وطريقة الحل بيانيًا 
 .الصياغة العامة لمبرامج الخطية 
 البرامج الخطية بطريقة سامبمكس. حل 

 المبادئ األساسية لطريقة سامبمكس، وضعيا حيز التطبيق. -
 المراحل اتمعممية الواجب اتباعيا أثناء تطبيق سامبمكس. -
 تطبيق عممي الستخدام سامبمكس في حل برنامج خطي. -

 مفيوم القيمة المضافة...(. –قتصادية البرمجة الخطية الثنائية، مفيوم السعر الثنائي واستخداماتو )مفيوم القيمة اال 
 .البرمجة الخطية البرامترية ودراسة حساسية الحمول المثمى 
 .مشاكل النقل 
 .مشاكل التوزيع 
  :طرائق( التخطيط الشبكيPERT, POTENTILE, PERT/COST  )لدورىا في التخطيط وتتبع المشاريع االستثمارية 
  نموذج( نماذج التخزينWILSON )..األولي ونماذج أخرى 
 البرمجة الديناميكية )دورىا في دراسة المشاريع االستثمارية ذات الطبيعة متعددة المراحل 
 مرحمة االختبارات والمراقبة ووضع الحل موضع التطبيق 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 سمسمة التوريد إدارة :عنوان المقرر

 الثالثة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

ييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساسيات إدارة التموين واإلمداد واإلنتاج والتوزيع 
 والتخزين.

 :رمحتوى المقر 
  التموين و اإلمداد : المشتريات، اختيار الموردين، سياسات الشراء.إدارة 
  اإلنتاجية : منظومات اإلنتاج، تخطيط و برمجة اإلنتاج، ضبط اإلنتاج، الدفعة االقتصادية، في إدارة العمميات

 الوقت المحدد.
  التوزيع و التخزين : تمركز المستودعات، إدارة المخزون، شبكات التوزيع.إدارة 
  ي)الموجستية( : إدارة النقل، التوريد الثانوي و الدمج التكاممالتعبئة. 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 تحميل المعطيات :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

عن نظريات إدارة المعرفة والتنقيب بمفاىيم و ييدف ىذا المقرر إلى تزويد الطالب  :اليدف 
 البيانات.

 :رمحتوى المقر 
 مخازن البيانات 
 خوارزميات كشف الترابط 
 خوارزميات التصنيف 
 خوارزميات العنقدة 
 خوارزميات السالسل الزمنية 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 المعموماتمنيجيات تحميل وتصميم نظم  :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 ييدف ىذا المقرر إلى رفع قدرات وميارات الطالب في تحميل وتصميم النظم. :اليدف 

 :رمحتوى المقر 

 مقدمة عن التحميل والتصميم في نظم المعمومات 

 مراحل دورة حياة نظام المعمومات 

 مرحمة التخطيط 

 :تحميل المعطيات -تحميل الوظائف  مرحمة التحميل 

  الوظائف -مرحمة التصميم: المعطيات 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 التجارة واألعمال اإللكترونية :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
 نظري ساعات 4 :عدد الساعات 

دارة حمول األعمال  ييدف :اليدف  ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بمبادئ وأدوات تطوير وا 
 اإللكترونية ومنيا نظم المعمومات المتكاممة والتجارة اإللكترونية

 :رمحتوى المقر 

 .أىمية التجارة اإللكترونية 

 .المتطمبات التشريعية والقانونية لمتجارة اإللكترونية 

  ألعمال التجارة اإللكترونية.البنى التحتية والفنية الالزمة 

 .االستضافة وضمان مستوى الخدمة 

 .التوقيع اإللكتروني ومتطمباتو 

 .اليياكل التنظيمية الالزمة ألعمال التجارة اإللكترونية 

 .تحميل حاالت خاصة بأعمال التجارة اإللكترونية 

 .التقنيات المستخدمة في أعمال التجارة اإللكترونية 
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 توصيف مادةاستمارة 

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 لغات وبرمجيات متقدمة :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

من حيث  #Cييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بميارات متقدمة في البرمجة بمغة  :اليدف 
 البرمجة غرضية التوجو والصفوف وصواًل إلى واجيات التخاطب مع المستخدم.

 :رمحتوى المقر 
 البرمجة غرضية التوجو 
 الصفوف 
 تعدد األشكال 
 التوارث 
 الصفوف المجردة 
 الواجيات 
 العودية 
 بناء واجيات التخاطب مع المستخدم 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 نظم المعمومات اإلدارية :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

تعريف الطالب بالدور اإلستراتيجي لنظم المعمومات اإلدارية في  إلى ييدف ىذا المقرر
القرارات اإلدارية، باإلضافة إلى توضيح المفاىيم منشآت األعمال ودورىا في اتخاذ 

لىاأل استخدام تقنية المعمومات في حل المشاكل  ساسية لنظم المعمومات اإلدارية وا 
اإلدارية، وتنمية قدرة الطالب عمى تطبيق النظريات واألدوات العممية لعمم نظم المعمومات 

 اإلدارية في الواقع العممي.

 :رمحتوى المقر 
 المعمومات في المؤسسة أسس نظم 
 .تكنولوجيا المعمومات والسبق التنافسي 
 .التجييزات والبرمجيات 
 .إدارة البيانات 
 .الشبكات واالتصاالت 
 .األعمال والتجارة اإللكترونية 
 .نظم دعم القرار 
 .تطوير نظم المعمومات 
 .أمن المعمومات وأخالقيات المينة 
 .اإلدارة الدولية لتكنولوجيا المعمومات 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 الشبكات وأمن المعمومات :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

ييدف المقرر إلى تعريف الطالب عمى المفاىيم األساسية في الشبكات وأنواعيا وطرق 
عمميا المختمفة والبروتوكوالت الالزمة لمتخاطب بين األنواع المختمفة من الشبكات 

التعرف عمى أساليب مياجمة  إلىومستويات التخاطب بين الحاسبات. باإلضافة 
ماية منيا والمعرفة األساسية والتطبيقية في األمن و الحاسبات واالستراتيجيات المثمى لمح

الحماية من البرمجيات الضارة لتأمين نظم المعمومات بحيث يتم تطوير قدرات الطالب نحو 
دارة أمن المعمومات في نظم المعمومات اإلدارية.  استخدام و إدارة شبكات الحاسب وا 

 :رمحتوى المقر 
 الشبكات الحاسوبية وتطبيقاتيا وأنواعيا. تعريف 
  ( طبقات نظام االتصال المفتوحopen system interconnections  ) 
 .الشبكات المحمية والعالمية 
 .التشفير المتناظر وغير المتناظر 
 .أجيزة الحماية الشبكية 
  تطبيقات في مجال خدماتwindows server. 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :العمميالقسم 
 نظرية القرارات :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

وطرق اتخاذىا  ليكون  بالقراراتييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاىيم المتعمقة  :اليدف 
وليمتمك الميارات الالزمة لتحميل المشكمة  عمى وضع المعايير المناسبة التخاذ القرار قادراً 

 وتصميم النموذج األمثل ليا.

 :رمحتوى المقر 
 مفاىيم القرارات متعددة المعايير 
  نظام  القرارات في المؤسسة 
  الطرق التقميدية البسيطة في اتخاذ القرارات 
 الطرق التقميدية وحيدة المعيار 
 نظرية المنفعة 
 بناء المعايير ومقارنة البدائل 
 نمذجة تفضيالت متخذ القرار 
 حالة عممية 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 إدارة المشاريع :عنوان المقرر

 الرابعة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

لتزويد الطالب باألدوات والمعارف الالزمة إلدارة فعالة لممشروع ضمن  ييدف ىذا المقرر
 قيود الزمن والتكمفة والموارد األخرى.

 :رمحتوى المقر 
 .مفاىيم ومصطمحات إدارة المشاريع 
 إدارة موارد المشروع 
 إدارة وقت المشروع 
 إدارة تكاليف المشروع 
 إدارة مخاطر المشروع 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 إدارة مشاريع األتمتة اإلدارية :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

إلدارة مشاريع سس واألدوات المطموبة األمفاىيم و الييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب ب :اليدف 
 .األتمتة اإلدارية مع تقديم إطار شامل لمراحل إدارة المشاريع

 :رمحتوى المقر 

 .تذكير بمفيوم المشروع وخصوصية المشاريع البرمجية 

 .تحميل المخاطر في المشاريع البرمجية 

 .ادارة الكمفة في المشاريع البرمجية 

 .تذكير بتقنيات إدارة الزمن 

  الرقمي.ادارة جودة المنتج 
 اإلدارية. األتمتة حاالت عممية خاصة بإدارة مشاريع 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 ىندسة البرمجيات :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
 نظري ساعات 4 :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

. ويتناول المقرر المفاىيم البرمجياتييدف ىذا المقرر إلى تعريف الطالب بطرق ىندسة 
األساسية في ىندسة البرمجيات من ىندسة المتطمبات والتصميم والتحميل الخاص لمنظم. 

 كما يعرض المقرر أساليب مختمفة من تطوير البرمجيات.

 :رمحتوى المقر 
       دورة تطوير النظام البرمجي  Software development life cycle 
 : المنيجيات 

 Waterfallالشالل  -
 RADالتطور السريع  -

   لغة النمذجة الموحدةUML 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 نظم إدارة قواعد المعطيات المتقدمة :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

المقرر إلى تعريف الطالب بموضوعات متقدمة في قواعد البيانات وخاصة في  ىذا يدفي
 مجاالت إدارة قواعد البيانات الموزعة ومخازن البيانات وأمن قواعد البيانات.

 :رمحتوى المقر 

 .تذكير بأساسيات قواعد المعطيات 

  المفاىيمي لقاعدة المعطيات.المخطط 

 .النموذج العالقاتي 

  لغةSQL . 

 .شروط التكامل 

 .تصميم قاعدة معطيات عالقاتية 

 .المخطط الداخمي لقاعدة المعطيات 

 .المناقالت 
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 استمارة توصيف مادة

 العمميات ونظم المعمومات اإلداريةقسم إدارة  :القسم العممي
 القرار والنظم الخبيرةنظم دعم  :عنوان المقرر

 الخامسة :السنة 
 / عممي2/ نظري + /2/ :عدد الساعات 

 :اليدف 
 

ييدف ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بمفاىيم الذكاء الصناعي، وكيفية بناء وتصميم 
 .وتحميل نظم دعم القرارات

 :رمحتوى المقر 
 حساب الفرضيات 
 االستدالل في حساب الفرضيات 
 حساب القضايا 
 االستدالل في حساب القضايا 
 النظم الخبيرة 
 السمسمة األمامية والسمسمة الخمفية 
  :دراسة لغة برمجة منطقيةVisual Prolog 
 المنطق العائم 
 األنظمة الخبيرة العائمة 
 


