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 خامؼح انمىصم انمؤسسح انتؼهُمُح .1

 نظم انمؼهىماخ االدارَحكهُح االدارج واالقتصاد/قسم  انقسم اندامؼٍ / انمزكز .2

  اسم / رمز انمقزر .3

 انثكانىرَىس انثزامح انتٍ َذخم فُها .4

  أشكال انحضىر انمتاحح .5

 سنىٌ  انفصم / انسنح .6

 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذراسُح  .7
 MISنكم اسثىع مادج 4

 نكم اسثىع مادج مثادي االدارج6و

 2119-2118 تارَخ إػذاد هذا انىصف .8

 انمقزر:أهذاف  .9
 

تزويد الطالب بفهم لمفهوم نظام المعلومات االدارية ومكوناته وعناصره ودوره في دعم مختلف وظائف 
 وانشطة وكيف يمكن ان يسهم في دعم القرارات االداريةوتحقيق المزايا التنافسية.

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخزخاخ انتؼهم وطزائق انتؼهُم وانتؼهم وانتقُُم .11

 طزائق انتؼهُم وانتؼهم أ. 

 

 انتؼهُم انىصفٍ 

 

 ائق انتقُُم ب. طز

 

 واننهائُحاالمتحاناخ انُىمُح وانفصهُح 

 

 انتفكُز مهاراخج. 
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 انمهاراخ األخزي انمتؼهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىر انشخصٍ(انمهاراخ انؼامح وانمنقىنح ). د

 مهاراخ مؼزفُح مختهفح

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جياز اإلشراف والتقويم العممي

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 : نظام الوعلوهاث االداريتبنيت الوقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
هخرجاث التعلن 

 الوطلوبت
اسن الوحذة / الوساق 

 أو الووضوع
 طريقت التقيين طريقت التعلين

1 2  
مقدمة عن نظم 

   المعمومات االدارية

2 2  
مفيوم النظام،عناصر 

 النظام
  

3 2  
امثمة واقعية عن النظام 

 وعناصره
  

4 2  
انواع النظم عمى نحو 

 عام
  

   مدخل نظرية النظم  2 5

6 2  
المبادىء االساسية 
 لمنظرية العامة لمنظم

  

7 2  
ظيور فكرة نظام 

   المعمومات االدارية

8 2  

العوامل التي ساىمت في 
نشوء وتطور نظام 
 المعمومات االدارية

  

9 2  
مفيوم نظام المعمومات 

 االدارية
  

10 2  
عناصر نظام المعمومات 

 االدارية
  

11 2  
اركان نظام المعمومات 

 االدارية
  

  المستمزمات الضرورية   2 12



 

 الدارة وتشغيل النظام

13 2  
مداخل دراسة نظام 
   المعمومات االدارية

14 2  
خصائص وفوائد نظام 

 المعمومات االدارية
  

15 2  
حاالت دراسية/مناقشة 

 عامة
  

16 2  

مقدمة في االنظمة 
الفرعية لنظام 

المعمومات/نظام قاعدة 
 المعمومات

  

17 2  

النماذج)اليياكل( 
االساسية لنظام قاعدة 

 المعمومات
  

18 2  
نظام االسترجاع/المفيوم 

 واالركان
  

   فاعمية نظام االسترجاع  2 19

   نظام االتصاالت  2 20

21 2  

نظم المعمومات من 
وظيفي وسماتو منظور 

 االساسية
  

22 2  

نظم المعمومات حسب 
المستويات التظيمية/نظم 

 المستوى التشغيمي
  

23 2  
نظم المستوى 

 االستراتيجي
  

24 2  
خصائص معكوس 

 المصفوفة
  

   نظم معالجة المعامالت  2 25

26 2  
دور المستفيدين في 

 فاعمية نظام المعمومات
  

   انواع المستفيدين  2 27
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28 2  
الدور االستراتيجي لنظام 

 المعمومات
  

29 2  
تكامل نظام المعمومات 

 االدارية
  

30 2  
حاالت دراسية/مناقشة 

 عامة
  

 انثنُح انتحتُح  .12

 انقزاءاخ انمطهىتح:
 كتة انمقزر 
 اخزي 

 محمد عبد الطائي،وفائز النجار ومحاضرات من االنترنت

  حمتطهثاخ خاص

وتشمم ػهً سثُم ) انخذماخ االختماػُح

انمثال محاضزاخ انضُىف وانتذرَة 

 انمهنٍ وانذراساخ انمُذانُح( 
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 انقثىل  .13

  انمتطهثاخ انساتقح

  أقم ػذد من انطهثح 

  أكثز ػذد من انطهثح 

 : هبادى ادارة االعوالبنيت الوقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
هخرجاث التعلن 

 الوطلوبت
اسن الوحذة / الوساق 

 الووضوعأو 
 طريقت التقيين طريقت التعلين

1 3  
منظور عام في دراسة 

   االدارة

2 3  

تطور الفكر 
االداري)المدرسة 

 التقميدية(
  

   المدرسة االنسانية  3 3

4 3  
مدرسة االتجاىات 

 المعاصرة
  

   االدارة والبيئة  3 5

   مكونات البيئة العمومية  3 6

   الخاصةمكونات البيئة   3 7

   التخطيط واتخاذ القرار  3 8



 

   التخطيط االستراتيجي  3 9

10 3  
عممية التخطيط وانواع 

 الخطط
  

11 3  
المعمومات الالزمة التخاذ 

 القرار
  

12 3  
تصميم الوظيفة والييكل 

 التنظيمي
  

   اىمية وظيفة التنظيم  3 13

   انماط التصميم الوظيفي  3 14

15 3  
دراسية/مناقشة  حاالت
 عامة

  

   الصالحية)السمطة(  3 16

   سمسمة االمر  3 17

18 3  
تخويل الصالحية 

 والمسؤلية
  

   التحفيز والرضى الوظيفي  3 19

   نظريات التحفيز  3 20

   القيادة   3 21

22 3  
القيادة في وضعيا 

 الموقفي
  

   طبيعة االتصال  3 23

   عقبات االتصال  3 24

   طبيعة الرقابة وانواعيا  3 25

26 3  
الرقابة في اطارىا 

 االستراتيجي
  

   ادوات واساليب الرقابة  3 27

   ادارة انشطة المنشاة  3 28

   ادارة البحث والتطوير  3 29
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30 3  
حاالت دراسية/مناقشة 

 عامة
  

 انثنُح انتحتُح  .15

 انقزاءاخ انمطهىتح:
 كتة انمقزر 
 اخزي 

 ومحاضرات من االنترنت محمد حسن الشماعخليل 

  حمتطهثاخ خاص

وتشمم ػهً سثُم انخذماخ االختماػُح )

انمثال محاضزاخ انضُىف وانتذرَة 

 انمهنٍ وانذراساخ انمُذانُح( 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 انقثىل  .16

  انمتطهثاخ انساتقح

  أقم ػذد من انطهثح 

  أكثز ػذد من انطهثح 


