نموذج وصف المقرر
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج األكاديمي))

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انمؤسسح انتؼهيميح

جبيؼخ انًىصم

 .2انمسم اندامؼي  /انمزكز

كهُخ اإلدارح وااللتصبد َ /ظى
انًؼهىيبد اإلدارَخ
تحهُم وتصًُى َظى انًؼهىيبد–
انًزحهخ انثبنثخ ()AEMI14_F305

 .4انثزامح انتي يذخم فيها

ثكبنىرَىص َظى انًؼهىيبد االدارَخ

 .5أشكال انحضىر انمتاحح

حضىر انشايٍ نًذح ( 33اطجىع)

 .3اسم  /رمز انممزر

 .6انفصم  /انسنح

َظبو طُىٌ ()2318-2317

 .7ػذد انساػاخ انذراسيح (انكهي)

ً)
( 3طبػبد اطجىػُب
2318 - 2317

 .8تاريخ إػذاد هذا انىصف
 .9أهذاف انممزر





انتؼزَف ثًفهىو انُظى ثبػتجبرهب أطبص فٍ تحهُم
وتصًُى َظى انًؼهىيبد
فهى كُفُخ االطتفبدح يٍ يُهج انُظى فٍ يؼبنجخ يشكالد
َظى انًؼهىيبد
يؼزفخ دور يحهم انُظى وصفبته
تأهُم انطبنت ثبنًؼزفخ انالسيخ نذراطخ وتحهُم

الصفحة 1

احتُبجبد واطتخذايبد انًظتخذيٍُ وتحذَذ طهىكُبد طهت
واطتخذاو انًؼهىيبد ػُذ يختهف فئبد انًظتفُذٍَ.
 سَبدح لذرح انطبنت ػهً انتفكُز انتحهُهٍ وانتزكُجٍ
 طزق ثُبء وتطىَز وتمُُى انُظى فٍ يؤطظبد انًؼهىيبد و
يحذداد َجبح انتطجُك ثبنتزكُش ػهً دورح حُبح تطىَز
انُظبو.

 .13مخزخاخ انتؼهم وطزائك انتؼهيم وانتؼهم وانتمييم
أ -انمؼزفح وانفهم
أ -1إكظبة انطالة انمذرح ػهً تحهُم انُظى وتتجغ انًشكالد
اإلدارَخ ثبنىطبئم واألطبنُت انؼهًُخ وانتطجُمُخ.
أ -2انتًكٍ يٍ كُفُخ تحذَذ انًشكهخ وتشخُصهب وانتؼزف ػهً
انؼاللبد انىظُفُخ ويب َزتجط ثهب يٍ يؼهىيبد.
أ -3اكتشبف انجذائم انًختهفخ وانًفبضهخ ثُُهب ويٍ ثى
اختُبر انجذَم األيثم.
أ -4انمذرح ػهً إلبيخ ػاللبد ػًم يغ انًؼٍُُُ ثبنُظبو.
أ -5انتؼزف ػهً طزق تصًُى تهك انُظى ويؼزفخ يذي أهًُخ
َظى انًؼهىيبد اإلدارَخ
أ -6انتؼزف ػهً تمُُبد تحهُم وتصًُى َظى انًؼهىيبد
ب  -انمهاراخ انخاصح تانمىضىع
ب – 1يهبرح انتحهُم.
ب – 2يهبرح انتزكُت.
ب - 3يهبراد انتىاصم وانمُبدح وانؼًم انجًبػٍ فٍ فزق
انتحهُم وانتصًُى .
طزائك انتؼهيم وانتؼهم
 .1طزَمخ انًُبلشخ
 .2طزَمخ انًشزوع
 .3طزَمخ انؼزوض انؼًهُخ
طزائك انتمييم
 .1انحضىر وانًشبركخ
 .2انتمُُى انفزدٌ :يٍ خالل جىدح انًُبلشخ وطزح األطئهخ
وػزض انحهىل
 .3انتمُُى انجًبػٍ :األفكبر انًطزوحخ فٍ انىاججبد
انًطهىثخ وجىدح يُبلشتهب
 .4ايتحبَبد َىيُخ
 .5االيتحبٌ انُهبئٍ (فصهٍ َ +صف انظُخ  +اخز انظُخ)

الصفحة 2

ج -مهاراخ انتفكيز
ج -1يهبراد
ج -2يهبراد
ج -3يهبراد
ج .-4يهبرح

انتفكُز
انتفكُز
انتفكُز
انتؼبيم

انتحهُهٍ وحم انًشكالد.
انتزكُجٍ.
انُظًٍ
يغ يصبدر انًؼهىيبد
طزائك انتؼهيم وانتؼهم

 .5طزَمخ دراطبد انحبنخ
 .6طزَمخ انتذرَض انًصغز
 .7طزَمخ حم انًشكالد
طزائك انتمييم
 .6حهمبد انؼصف انذهٍُ
د  -انمهاراخ انؼامح وانمنمىنح ( انمهاراخ األخزي انمتؼهمح تماتهيح انتىظيف وانتطىر انشخصي ).
د -1يهبراد فٍ تحهُم وتصًُى َظى انًؼهىيبد
د -2يهبراد فٍ انمذرح ػهً اختُبر انًُهجُخ انًُبطجخ
نتطىَز َظى انًؼهىيبد
د -3يهبراد فٍ اطتخذاو تمُُبد تحهُم وتصًُى انُظى

الصفحة 3

 .11تنيح انممزر
مخزخاخ انتؼهم
انمطهىتح

اسم انىحذج  /انمساق أو انمىضىع

األسثىع

انساػاخ

1

3

انمثادي االساسيح ننظزيح اننظم

2

3

3

3

4

3

5

3

6
7
8
9
13

3
3
3
3
3

العالقة بين نظرية النظم العامة ومنهج
تحليل وتصميم النظم
مفهوم التحليل والتصميم
+العالقة بين التحليل والتصميم
محلل النظم ( الخبرات والمهارات  ،المهام
 ،االدوار) +المعوقات التي تواجه محلل
النظم (التقنية  ،االنسانية  ،والتنظيمية)
منهجية دورة حياة النظم (التقليدية)
S.D.L.C
مرحلة دراسة الجدوى
مرحلة التحليل

11

3

12

3

13

3

14

3

15

3

16

3

17

3

18

3

19

3

23

3

21

3

طزيمح انتؼهيم

طزيمح انتمييم

مرحلة التصميم
مرحلة التطبيق  +مرحلة االختبار
مرحلة التحويل

أ
ب
ج

مرحلة التشغيل والتقيم
منهجية النمذجة prototyping
مفهوم النمذجة
مبررات ظهور النمذجة
مراحل النمذجة
مستويات النمذجة
مزايا وعيوب النمذجة
منهجية تطوير تطبيقات المستفيد النهائي
end user development
مفهوم المستفيد النهائي وتصنيفه
مفهوم تطوير تطبيقات المستفيد النهائي
 +عوامل اللجوء الى تطوير تطبيقات
المستفيد النهائي
مراحل تطوير تطبيقات المستفيد النهائي
+مداخل تطوير تطبيقات المستفيد النهائي
مزايا وعيوب تطوير تطبيقات المستفيد
النهائي  +المقارنة المنهجيات الثالثة
منهجية التعهيد (االعتمادية)
outsourcing
مفهوم التعهيد (االعتمادية )
 +مبررات اللجوء الى التعهيد
(االعتمادية)
بيوت الخبرة وكيفية االختيار
 +مزايا وعيوب التعهيد (االعتمادية)
منهجية حزم برامج التطبيقات
Application Software
Packages
مفهوم حزم برامج التطبيقات  +مبررات
اللجوء الى حزم برامج التطبيقات
معايير اختيار حزم برامج التطبيقات
 +مزايا وعيوب حزم برامج التطبيقات

الصفحة 4

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

22

3

23

3

24

3

25

3

26

3

27

3

28

3

29

3

33

3

منهجية التطوير السريع Rapid
Application Development
مفهوم التطوير السريع
مكونات التطوير السريع
مزايا وعيوب التطوير السريع
منهجية ال ّتطوير ال ُم َو ّجه للكائنات
Object - Oriented
Development
مفهوم ال ّتطوير ال ُم َو ّجه للكائنات
مراحل ال ّتطوير ال ُم َو ّجه للكائنات
+المزايا والعيوب
تقنيات تحليل وتصميم النظم (االدوات)
مفهوم تقنيات تحليل وتصميم النظم
مخططات تدفق الوثائق
 +مخططات تدفق البيانات DFD
مخططات الكينونة العالقات E-R
 +قاموس البيانات DD
المخططات الهرمية الواصفة للمدخالت ،
العمليات  ،المخرجات HIPO -
 +خرائط الهيكل
البنية اللغوية
+توصيف العمليات

 .12انثنيح انتحتيح

انمزاءاخ انمطهىتح:
 اننصىص األساسيح
 كتة انممزر
 أخزي

متطهثاخ خاصح (وتشمم ػهً سثيم انمثال
ورش انؼمم وانذورياخ وانثزمدياخ
وانمىالغ االنكتزونيح)

1. Whitten,Jeffrey,L.,Bentley,Lonnie,D.
,2008,
Systems analysis &Design ,1ST, Irwin,
McGraw-Hill
2. Shelly, Gary, B., Rosenblatt, Harry, J ., 2012,
Systems analysis &Design, 9th ed., Inc. USA
3. Valacich ,J.,S. , George ,J. ,F. ,2017 ,Modern
Systems Analysis and Design , 8th E.d . ,
Pearson Education, Inc.
َ .4بطٍُ ،طؼذ غبنت ،2318،تحهُم تحهُم
وتصًُى َظى انًؼهىيبد ،دار انًُبهج
نهُشز وانتىسَغ،ػًبٌ ،االردٌ
انًىالغ االنكتزوَُخ نهتؼبيم وانتؼزف ػهً
تمُُبد تحهُم وتصًُى َظى انًؼهىيبد ،
وثزيجُبد يظبػذح فٍ تحهُم وتصًُى َظى
انًؼهىيبد.

انخذماخ االختماػيح (وتشمم ػهً سثيم
انمثال محاضزاخ انضيىف وانتذرية
انمهني وانذراساخ انميذانيح)
 .13انمثىل

الصفحة 5

انمتطهثاخ انساتمح

يجبدئ اإلدارح َ ،ظى انًؼهىيبد اإلدارَخ

ألم ػذد من انطهثح

 25طبنت

أكثز ػذد من انطهثح

 133طبنت

الصفحة 6

