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نمورج وصف المقرر
مراجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مراجعت البرنامج األكاديمي))

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً

عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 .1انمؤعغخ انتؼهُمُخ

خبمؼخ انمىصم

 .2انقغم اندبمؼٍ  /انمشكض
 .3اعم  /سمض انمقشس

وظم دػم انقشاس

 .4انجشامح انتٍ َذخم فُهب

ثشامح أكغم

 .5أشكبل انحضىس انمتبحخ

انقبػخ انذساعُخ وانمختجش انحبعىثٍ

 .6انفصم  /انغىخ
 .7ػذد انغبػبد انذساعُخ (انكهٍ)

2118-2117
 3عبػبد أعجىػُخ

 .8تبسَخ إػذاد هزا انىصف
 .9أهذاف انمقشس:
تهدف المادة الى اكساب الطالب المهارات الضرورٌة والمعرفة فً المعلومات والقرارات ونظم دعم
القرار وذكاء األعمال والتقنٌات المختلفة المستعملة فٌهما وفً النمذجة والتحلٌل والتعاون  ,األتصال ,
نظم الدعم الجماعً والمهارات المتعلقة بأدارة المعرفة كأطار عام فً منظمة األعمال فضال عن اكساب
الطالب االمهارت العملٌة واألمثلة التطبٌقٌة فً هذه المواضٌع .

 .11مخشخبد انتؼهم وطشائق انتؼهُم وانتؼهم وانتقُُم
أ .طشائق انتؼهُم وانتؼهم
اعهىة انمحبضشاد مغ اعتؼمبل انىعبئم انتىضُحُخ مه خالل خهبص ػشض مشئٍ Data show
واعهىة انتؼهم مه خالل انمىبقشبد وطشذ أعئهخ وواخجبد ثُتُخ مغ امتحبوبد عشَؼخ وشهشَخ
ة .طشائق انتقُُم
تقُُم انمغتىي انؼهمٍ نهطهجخ مه خالل انحضىس ودسخخ انمىبقشخ وانمشبسكخ وطشذ األعئهخ ومذي
أػذاد انىاخجبد انمطهىثخ مغ مغتىي األمتحبوبد وانمشبسكخ فٍ انمختجش

ج .مهبساد انتفكُش
تكمه فٍ مغتىي مشبسكخ انطبنت واخبثبته ػهً األعئهخ انفكشَخ ومذي انشثظ ثُه فكشح وأخشي فضالا
ػه األعئهخ انهبمخ ومىاضُغ مشاخؼخ انمقشاساد انغبثقخ راد انؼالقخ ثبنمبدح

د .انمهبساد انؼبمخ وانمىقىنخ (انمهبساد األخشي انمتؼهقخ ثقبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ)
وتكمه فٍ عهىك انطبنت ومذي قبثهُته ػهً حم انمشكالاد كأمثهخ تحذث فٍ مىظمبد األػمبل
فضال ػه مذي اعتُؼبة انطبنت نمىاضُغ عبثقخ راد ػالقخ ثبنمقشس انذساعٍ انحبنٍ
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 .11بنيت المقرر

األسبوع

الساعاث

مخرجاث التعلم
المطلوبت

اسم الوحذة  /المساق
أو الموضوع

طريقت التعليم

طريقت التقييم

األول

3

اكتغبة انمؼشفخ

صنع القرار

محبضشح

مىبقشخ

انثبوٍ

3

اكتغبة انمؼشفخ

نموذج ساٌمون

حماضرة

امتحبن

انثبنج

3

مهبسح انتطجُق

القرار المحوسب

حماضرة

واخت

انشاثغ

3

ثىبء أفكبس

طبٌعة عمل المدٌر

حماضرة

مىبقشخ

انخبمظ

3

فهم ػالقبد

شبكة جوري

مناقشة

مىبقشخ

انغبدط

3

تؼهم اعظ وقىاػذ

مفاهٌم أساسٌة

تفاعل الطلبة

مىبقشخ

انغبثغ

3

اعتؼمبل تقىُبد

معمارٌة DSS

محبضشح

امتحبن

انثبمه

3

تؼهم اوىاع انتقىُبد

ذكاء األعمال

حماضرة

واخت

انتبعغ

3

سثظ تقىُبد

DSS , BI

مجاعة عمل

امتحبن

انؼبشش

3

اكتغبة مهبسح

النماذج

خمترب

مختجش

انحبدٌ ػشش

3

اكتغبة مؼشفخ

خصائص DSS

حماضرة

مشبسكخ

انثبوٍ ػشش

3

آنُخ ػمم

نظام فرعً 1

خمترب

أمتحبن

انثبنج ػشش

3

اكتغبة مؼشفخ

نظام فرعً 2

مختجش

امتحبن

انشاثغ ػشش

3

اكتغبة مؼشفخ

نظام فرعً 3

خمترب

واخت

انخبمظ ػشش

3

مهبسح تؼهم

عمل DSS

حماضرة

امتحبن
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 .12انجىُخ انتحتُخ

قسم االعتماد الدولي

انقشاءاد انمطهىثخ:
 كتت انمقشس
 اخشي

كتبًالمقرر

متطهجبد خبصخ

انخذمبد االختمبػُخ (وتشمم ػهً عجُم
انمثبل محبضشاد انضُىف وانتذسَت
انمهىٍ وانذساعبد انمُذاوُخ)

 .13انقجىل
انمتطهجبد انغبثقخ

أعبعُبد وظم انمؼهىمبد األداسَخ

أقم ػذد مه انطهجخ

25

أكجش ػذد مه انطهجخ

51

