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 المقررنمورج وصف 
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 خبيؼخ انًىصم / كهُخ االدارح واالقتصبد انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 َظى انًؼهىيبد االدارَخ انقسى اندبيؼٍ / انًزكز .2

 (AEMI14_F401)َظى انًؼهىيبد االدارَخ انًتقذيخ/  اسى / ريز انًقزر .3

 ثكبنىرَىس َظى انًؼهىيبد االدارَخ انجزايح انتٍ َذخم فُهب .4

 حضىر انطبنت فٍ انقبػخ انذراسُخ أشكبل انحضىر انًتبحخ .5

 سُىٌ انفصم / انسُخ .6

 سبػخ دراسُخ 99 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .7

 2918/  11/  19 تبرَخ إػذاد هذا انىصف .8

 انًقزر:أهذاف  .9
تعريف الطلبة تسلسل تطور انظمة المعلومات مع تطور المنظمات وحاجتها للمعلومات وتعقد نظم 
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 ربنيت المقر .11

 الساعاث األسبوع

 
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
 طريقت التقييم طريقت التعليم اسم الوحذة / المساق أو الموضوع

1 1 1 
مقدمة عن نظم المعلومات 

 ومفهومها SISاإلستراتيجية 
 انًشبركخ  يحبضزح تقهُذَخ

2 3 1 
 خصائص واهمية وتطور نظم

 المعلومات اإلستراتيجية
 انًشبركخ يحبضزح تقهُذَخ

3 2 1 
مكونات نظم المعلومات 
اإلستراتيجية، مقارنة بينها وبين 

DSS  وMIS 
 انًشبركخ  يحبضزح تقهُذَخ  

4 3 2 
قواعد البيانات اإلستراتيجية، المفهوم 
وخصائص المعلومات اإلستراتيجية 

 واستخدامها

 يُبقشخ يغ استخذاو

Data Show 
 انًشبركخ 

5 2 1 
تخطيط وتطوير نظم المعلومات 

 اإلستراتيجية

 استخذاو يغيُبقشخ 

Data Show 

اختجبر 

 يفبخئ

6 3 2 
عوامل النجاح الحرجة، المفهوم 

 والخصائص واالهمية والمصادر

 يحبضزح تقهُذَخ

 يغ يُبقشخ االفكبر
 انًشبركخ 

7 3 2 
التحليل االستراتيجي، مفهوم التحليل 

 واإلستراتيجية  ومراحلها

يغ  تحهُم انًشكهخ 

 حبالد دراسُخ
 انًشبركخ

8 3 2 
تحليل البيئة الخارجية، الفرص 

 والتهديدات،      )امتحان فصلي(

يغ  يُبقشخ االفكبر

 حبالد دراسُخ
 انًشبركخ 

9 3 2 
تحليل البيئة الداخلية، نقاط القوة 
والضعف، عالقة نظم المعلومات 

 بالتحليل االستراتيجياإلستراتيجية 

يغ  يُبقشخ االفكبر 

 حبالد دراسُخ
 انًشبركخ 

19 3 2 
المزايا التنافسية،المفهوم ، االنواع ، 

 الخصائص

يغ  يُبقشخ االفكبر 

 حبالد دراسُخ

ايتحبٌ 

 فصهٍ

11 3 1 
التطبيقات اإلستراتيجية لنظم 

 المعلومات االستراتيجية

يحبضزح تقهُذَخ 

 يغ حبالد دراسُخ

انًشبركخ 

فٍ حبالد 

 دراسُخ

12 3 1 
نظم المعلومات اإلستراتيجية والقوى 

 التنافسية

تحهُم انًشكهخ  يغ 

 حبالد دراسُخ
 انًشبركخ

 TPSنظم معالجة المعامالت  4 3 13
 يحبضزح تقهُذَخ

 Data Showيغ 
 انًشبركخ 



 

14 3 4 
أنظمة ذكاء األعمال، المفهوم، 

 األهمية
 انًشبركخ  يحبضزح تقهُذَخ

 انًشبركخ  يحبضزح تقهُذَخ خصائص وانواع انظمة ذكاء األعمال 4 3 15

16 3 5 
مقدمة عن مفهوم مستودعات البيانات 

DW 

 يحبضزح تقهُذَخ

 Data Showيغ 
 انًشبركخ

17 3 5 
نظرة عامة لخصائص وأهداف 

 استخدام مستودعات البيانات

 يحبضزح تقهُذَخ

 Data Showيغ 
 انًشبركخ 

18 3 5 
 ETLتقنيات الحصول على البيانات 

 في مستودعات البيانات

 يحبضزح تقهُذَخ

 Data Showيغ 
 انًشبركخ 

19 3 5 
تقنيات تحليل البيانات في  مستودعات 
البيانات، تقنية المعالجة التحليلية 

 OLAPالفورية 

 يحبضزح تقهُذَخ

 Data Showيغ 
 انًشبركخ 

29 2 5 
لغة ، DMالتنقيب في البيانات 

 SQLاالستعالم المهيكلة
 امتحان يومي

 يحبضزح تقهُذَخ

 Data Showيغ 
 انًشبركخ 

21 3 4 
الذكاء االصطناعي ، المفهوم، 

 الخصائص

 يحبضزح تقهُذَخ

 Data Showيغ 
 انًشبركخ 

22 3 4 
أنواع الذكاء االصطناعي، الوكيل 

 الذكي

 يحبضزح تقهُذَخ

 Data Showيغ 
 انًشبركخ 

 الوكيل الذكيانواع  4 3 23
 يحبضزح تقهُذَخ

 يغ حبالد دراسُخ
 انًشبركخ

 المنطق المضبب، الشبكات العصبية 4 3 24
يحبضزح تقهُذَخ 

 يغ حبالد دراسُخ
 انًشبركخ

 ESاألنظمة الخبيرة  4 3 25
يحبضزح تقهُذَخ 

 يغ حبالد دراسُخ
 انًشبركخ

 ERPنظم تخطيط موارد المشروع  4 3 26
يحبضزح تقهُذَخ 

 حبالد دراسُخيغ 
 انًشبركخ

 انًشبركخ  تقهُذَخ يحبضزح EISو ERPالعالقة بين  4 3 27

28 3 5 
التعاون االلكتروني ، المفهوم، 

 األهمية ، االنواع

تحهُم انًشكهخ  يغ 

 حبالد دراسُخ
 انًشبركخ 

29 3 5 
تقنيات التعاون االلكتروني، المفهوم ، 

 التصنيفات، االهمية

تحهُم انًشكهخ  يغ 

 حبالد دراسُخ
 انًشبركخ 

39 3 5 
دور نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة 

 0 في اتخاذ القرارات

تحهُم انًشكهخ  يغ 

 حبالد دراسُخ
 انًشبركخ 
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انقزاءاد انًطهىثخ:
 كتت انًقزر 
 اخزي  

 كتب نظم املعلومات بكافة انواعها
 واالتصاالتتقنيات املعلومات 

 االدارة االسرتاتيجية 
 البحوث املنشورة يف جمال نظم املعلومات االسرتاتيجية

  خيتطهجبد خبص
استخدام بعض تقنيات املعلومات واالتصاالت، والربامج اليت ميكن ان 

   يف مستودعات البيانات. Excelتستخدم يف النظم املتقدمة كربنامج 

وتشًم ػهً سجُم انخذيبد االختًبػُخ )

انًثبل يحبضزاد انضُىف وانتذرَت 

 انًهٍُ وانذراسبد انًُذاَُخ( 

دورات يف جمال استخدام نظم املعلومات االسرتاتيجية يف اختاذ القرارات 
 االسرتاتيجية.

 استخدام نظم املعلومات االسرتاتيجية يف التخطيط االسرتاتيجي.
 يف حتقيق املزايا التنافسية. تعليم كيفية اعتماد املعلومات االسرتاتيجية

 انقجىل  .13

 انًتطهجبد انسبثقخ
اٌ تكىٌ نذي انطبنت يؼزفخ تفصُهُخ ػٍ االَىاع االخزي يٍ اَظًخ انًؼهىيبد 

انتٍ تسجق انىصىل واستخذاو َظى انًؼهىيبد انًتقذيخ، اضبفخ انً تكىٍَ فكزح 

 ػٍ يبدح االدارح االستزاتُدُخ 

 طبنت 25 أقم ػذد يٍ انطهجخ 

 طبنت 69 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 


