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5002/5002/5002/5002/5002/5000/5000/5005       

 قسم أنظمة معلومات األعمال

كلية امللك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا 

 املعلومات

 اجلامعة األردنية

 

 اخلطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

 يف

 أنظمة معلومات األعمال

 

 

 معلومات األعمال.اسم الدرجة العلمية )بالعربية(: البكالوريوس يف أنظمة 

  :B.Sc. In Business Information Systems  اسم الدرجة العلمية )باإلجنليزية(

 مكونات اخلطة: -أ

( ساعة معتمدة موزعة على 025من ) معلومات األعمال تتكون اخلطة الدراسية لدرجة البكالوريوس يف أنظمة 

 النحو اآلتي:

 

 الساعات املعتمدة نوع املتطلب التسلسل

 متطلبات اجلامعة أوال
52 

 متطلبات الكلية ثانيا
22 

 متطلبات التخصص ثالثا
22 

  اجملموع
025 

 

 رموز األقسام: -ب

 القسم الرمز

0 
 علم احلاسوب 

5 
 أنظمة املعلومات احلاسوبية 

2 
 أنظمة معلومات األعمال 
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 جـ رموز اجملال* :

 

رمز  عنوان جمال التخصص

 اجملال

التخصصعنوان جمال   رمز اجملال 

 تطبيقات
2 

 عام
0 

لبياناتاألنظمة املوزعة وتراسل ا  
2 

 لغات
0 

 تطوير النظم 
2 

 نظم املعلومات وادارتها 
5 

 موضوعات متخصصة
2 

 مكونات مادية وبنى أساسية  
2 

 موضوعات خاصة ومشروع 
2 

 بنى نظرية
4 

 

 *مدلول رقم املادة:

 

 

02 02 0 0 0 

 

                                    

 التسلسل                     اجملال                    املستوى                        القســم                        الكليــة          

   

 

 

 أساسيات تكنولوجيا املعلومات          1903101مثال:       
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 املتطلبات:

 ي : ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلت52بات اجلامعة: )أواًل: متطل

 ( ساعة معتمدة وتشمل املواد اآلتية:50متطلبات اجلامعة اإلجبارية: ) - أ

 رقم املادة اسم املادة الساعات املعتمدة

2 
 العلوم العسكرية

0200000 

2 
 (0مهارات االتصال /اللغة العربية)

0200000 

2 
 (5العربية)مهارات االتصال /اللغة 

0200005 

2 
 (0مهارات االتصال /اللغة اإلجنليزية)

0205000 

2 
 (5مهارات االتصال /اللغة اإلجنليزية)

0205005 

2 
 الرتبية الوطنية 

0200000 

2 
 0-يةاسوباحلهارات امل

0205000 

 ( ساعة معتمدة خيتارها الطالب من املواد اآلتية:2متطلبات اجلامعة االختيارية: ) -ب

 رقم املادة اسم املادة الساعات املعتمدة

 0205000 العلم و اجملتمع 2

 0202000 البيئة 2

 0400000 الثقافة اإلسالمية  2

 0402100 نظام اإلسالم 2

 0600100 الزراعة يف األردن  2

 0601100 الزراعة املنزلية   2

 0603100 تغذية اإلنسان  2

 0803100 مدخل إىل علم املكتبات واملعلومات   2

 0905100 مبادئ يف السالمة العامة  2

 1000101 الدميقراطية وحقوق اإلنسان  2

 1132100 الرياضة والصحة 2

 1601100 مبادئ اإلدارة    2

 1701102 نظرية املعرفة  2

 1702101 احلضارة اإلسالمية  3

 1704100 مدخل اىل علم االجتماع   2

 1731100 النطق والتفكري الناقد   3

 1733100 آثار األردن  3

 1736100 مبادئ علم النفس  3



 4 

 ( ساعة معتمدة وتشمل املواد اآلتية.22ثانيًا: متطلبات الكلية: )

 

 ( ساعة معتمدة وتشمل املواد اآلتية: 22متطلبات الكلية اإلجبارية: )   -أ

املتطلب 

 السابق

الساعات 

 املعتمدة

 رقم املادة اسم املادة نظري عملي

- 
2 

- 
2 

 0–التفاضل والتكامل 
0200000 

0200000 2 
- 

2 
 5–التفاضل والتكامل 

0200005 

- 
2 

- 
2 

 مبادئ اإلحصاء
0200020 

1902100 3 - 3 
 منطق رقمي  

0202520 

- 3 - 2 
 رياضيات منفصلة

0200000 

1902100 3 
* 

3 
  5– بية اسواحلهارات امل

 )كليات علمية(

0200005 

1901102 3 2 2 
 برجمة متقدمة 

0200502 

1901215 3 
* 

3 
 تراكيب البيانات  

0200520 

1903100 3 - 2 
 التوثيق والتواصل  

0205500 

- 3 - 3 
 أساسيات تكنولوجيا املعلومات

1903101 

0202000 2 
* 

2 
  0–تطوير تطبيقات الويب 

0202050 

0202000 2 
* 

2 
 املعلومات اإلداريةأنظمة 

0202525 

 * تدريب على وظائف برجمية أسبوعية يف املخترب

 

 : ال يوجداالختياريةمتطلبات الكلية  -ب
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 ( ساعة معتمدة ويشمل املواد التالية : 22ثالثا: متطلبات القسم ) 

 ( ساعة  معتمدة وتشمل املواد آالتية : 24متطلبات التخصص اإلجبارية )  - 0

الساعات  السابقاملتطلب 

 املعتمدة

  الساعات األسبوعية

 اسم املادة

 

 نظري  عملي رقم املادة

- 
2 

- 
2 

 0–مبادئ احملاسبة 
0205000 

0205000 2 
- 

2  
 5–مبادئ احملاسبة 

0205005 

1602101 2 
- 

2 
 مبادئ اإلدارة املالية   

0202500 

- 
2 

- 
2 

 مبادئ إدارة األعمال 
0220000 

0200520 2 
* 

2 
 نظرية اخلوارزميات

0200240 

0200520 2 
* 

2 
 0-شبكات احلاسوب 

0200220 

0200520 2 
* 

2 
 نظم التشغيل

0200422 

0200005 2 
* 

2 
 0-برجمة الكائنات املوجهة

0205500 

0200520 2 
* 

2 
 نظم قواعد البيانات 

0205250 

0205250 2 
* 

2 
 هندسة الربجميات 

0205420 

0205250 2 
* 

2 
 نظم حتليل

0205422 

0202525 2 
* 

2 
 أنظمة املعلومات الصناعية 

0202520 

0200502 

 

2 
* 

2 
 حبوث العمليات

0202240 

0202050 2 
* 

2 
 النشر على اإلنرتنت

0202225 

0202225 2 
* 

2 
 األعمال اإللكرتونية

0202224 

0202240 

 و

0200520 

2 
* 

2 
 احملاكاة يف األعمال 

0202445 

0205250 

 و

0200020 

2 
- 

2 
 إدارة اجلودة

0202420 

 * - موافقة القسم
2 

 مشروع 
0202422 
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 ( ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين المواد آالتية  : 51متطلبات التخصص االختيارية ) - 2

الساعات  املتطلب السابق

 املعتمدة

  الساعات األسبوعية

 اسم املادة

 

 نظري  عملي رقم املادة

0200005 2 
- 

2 
 0–رياضيات مالية 

0200520 

0220000 2 
- 

2 
 إدارة املشاريع الصغرية 

0200402 

0205005 2 
- 

2  
 نظم معلومات حماسبية 

0205202 

0202500 2 
- 

2 
 إدارة حتليل املخاطر 

0202425 

0200520 2 
- 

2 
 سرية وامان املعلومات 

0205255 

 

0220000 2 
- 

2 
 إدارة مراكز احلاسوب 

0202555 

0202000 2 
- 

2 
 إدارة مصادر املعلومات

0202522 

0202525 

 و

0205250 

2 
- 

2 
 أنظمة دعم القرار 

0202225 

0202000 2 
- 

2 
 أخالقيات احلاسوب 

0202242 

0202050 2 
- 

2 
  5–تطوير تطبيقات الويب 

0202222 

0200020 2 
- 

2 
 احلزم اإلحصائية 

0202222 

0205250 2 
- 

2 
 لغات قواعد البيانات وادواتها                                                    

0202402 

 موافقة القسم
2 

- 
2 

 برجميات معتمدة 
0202422 

0202525 2 
- 

2 
 أنظمة األعمال الذكية 

0202420 

1902475 2 
- 

2 
 حتليل متطلبات األعمال 

0202420 

 موافقة القسم
2 

- 
2 

 موضوعات خاصة 
0202422 
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 قسم أنظمة معلومات األعمالاملواد اليت يطرحها 

الساعات  املتطلب السابق

 املعتمدة

 رقم املادة اسم املادة الساعات األسبوعية

 نظري عملي

 0202000 تكنولوجيا املعلوماتأساسيات  2 - 2 -

 0202050  0–تطوير تطبيقات الويب  2 - 2 0202000

 0202555 إدارة مراكز املعلومات 2 - 2 0220000

 0202525 أنظمة املعلومات اإلدارية 2 - 2 0202000

 0202522 إدارة مصادر املعلومات 2 - 2 0202000

 0202520 أنظمة املعلومات الصناعية  2 - 2 0202525

اإللكرتونية األعمال 2 - 2 0202225  0202255 

0205250 

 و

0202525 

 0202225 أنظمة دعم القرار 2 - 2

 0202240 حبوث العمليات 2 - 2 0200502

 0202242 أخالقيات احلاسوب 2 - 2 0202000

 0202225 النشر على اإلنرتنت 2 - 2 0202050

 0202222  5–تطوير تطبيقات الويب  2 - 2 0202050

 0202222 احلزم اإلحصائية 2 - 2 0200020

 0202402 لغات قواعد البيانات و أدواتها  2 - 2 0205250

 0202422 أنظمة دعم املعلومات التنفيذية 2 - 2 0202225

0202240 

 و

0200520 

 0202445 احملاكاة يف األعمال    2 - 2

 0202422 برجميات معتمدة  2 - 2 موافقة قسم 

 0202420  األعمال الذكية  أنظمة 2 - 2 0202525

0205250 

 و

0200020 

 0202420 إدارة اجلودة  2 - 2

 0202422 حتليل متطلبات األعمال  2 - 2 0205422

 0202422 موضوعات خاصة 2 - 2 موافقة قسم 

 0202422 مشروع 2 - 2 موافقة قسم 
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 اخلطة االسرتشادية

 السنة األوىل

 

 السنة األوىل

 الفصل األول الفصل الثاني

رقم  اسم املادة الساعات

 املادة

 رقم املادة اسم املادة الساعات

3 
1-مبادئ حماسبة  

111011
1 

3 
1-التفاضل والتكامل  

1311111 

3 
) 0-مهارات حاسوبية C++  )  

111111
0 

3 
 رياضيات منفصلة

1111111 

3 
1-تطوير تطبيقات الويب   

1903121 3 
 أساسيات تكنولوجيا املعلومات

1113111 

3 
 مبادئ إحصاء

131113
1 

3 
  متطلب جامعة

3 
 أنظمة معلومات إدارية

111301
1 

3 
  متطلب جامعة

3 
     متطلب جامعة

18 
 

11 
 

 السنة الثانية

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم املادة اسم املادة الساعات رقم املادة اسم املادة الساعات

3 
 تراكيب البيانات

1111031 3 
 منطق رقمي

1117031 

3 
 التوثيق والتواصل

1110011 3 
 برجمة متقدمة

1111111 

3 
1-برجمة الكائنات املوجهة  

1110011 3 
 مبادئ ادارة األعمال

1131111 

3 
0-مبادئ حماسبة  

1110110 3 
اختياريمتطلب ختصص       

3 
0 –تفاضل وتكامل   

1311110 3 
  متطلب جامعة

3 
     متطلب جامعة

18 
 

11 
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 السنة الثالثة

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم املادة اسم املادة الساعات رقم املادة اسم املادة الساعات

3 
 حتليل نظم

1110071 3 
 النشر على اإلنرتنت

1113310 

3 
 األعمال االلكرتونية

1113310 3 
 نظم قواعد البيانات

1110331 

3 
 أنظمة املعلومات الصناعية

1113011 3 
 حبوث العمليات

1903341 

3 
1-شبكات احلاسوب  

1111311 3 
االدارة املالية مبادئ  

1113011 

3 
اختياريمتطلب ختصص    

3 
ختصص اختياريمتطلب    

3 
  متطلب جامعة

3 
  متطلب جامعة

81 
 

81 
 

 السنة الرابعة

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم املادة اسم املادة الساعات رقم املادة اسم املادة الساعات

3 
 احملاكاة يف األعمال

1903442 3 
اخلوارزمياتنظرية   

1111301 

3 
 ادارة اجلودة

1113081 3 
 نظم التشغيل

1111073 

3 
  متطلب ختصص اختياري

3 
 هندسة الربجميات

1110071 

3 
 مشروع

1110011 3 
  متطلب ختصص اختياري

3 
  متطلب جامعة

3 
  متطلب جامعة

11 
 

11 
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 دوصف الموا

 

 

 د()متطلب سابق ال يوج                      أساسيات تكنولوجيا املعلومات:  1093191

مكونات تكنولوجيا املعلومات ، املكونات املادية: الذاكرة و وحدة املعاجلة، دورة اآللة ، أنظمة العدد : 

العشري والثنائي والثماني والسادس عشر، العمليات احلسابية، متثيل البيانات و تشفريها، شبكات احلاسوب، 

ارة اإللكرتونية، أنظمة املعلومات، خطوات التحليل و التصميم، خطوات حل املسائل : الوسائط التعددية ، التج

 .تدريب على وظائف برجمية أسبوعية يف املخترب، خمطط سري العمليات، أشباه الربامج، ةاخلوارزمي

 ( 1093191متطلب سابق )       1–تطويرتطبيقات  الويب     1093191

يقدم هذا املساق األدوات والطرق املستخدمة لبناء تطبيقات الويب . يكتسب الطالب عرب هـذا املسـاق فهـم       

التعامل مـع الويـب كمـا يصـبس باسـتطاعة الطالـب تطـوير تطبيقـات الويـب باسـتخدام أدواتـع مـن جهـة العميـل               

(Client)  مثلHTML   وجافا سكربت وكذلك أدواتع من جهة اخلادم(Server)  ثل مASP   . 

 (1131191)متطلب سابق                      إدارة مراكز املعلومات: 10931999

احلوسبع واملستخدم: التدريب والتعليم، تطوير التطبيقات، متطلبات الشبكات؛ املساعدة التقنية: توجيع اآلمان 

حتياطية واستعادة امللفات؛ خدمات وقضايا السيطرة،  اختيار املعدات والربجميات، تقييم التطبيقات، النسخ اال

 الدعم العامة. 

 (1093191)متطلب سابق                  :أنظمة املعلومات اإلدارية  1093939

أساسيات أنظمة املعلومات؛ مستويات وأنواع أنظمة املعلومات اإلدارية؛ تكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة؛ 

إدارة تكنولوجيا األعمال: اإلدارة الواسعة، التخطيط وحتديث  تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف األعمال؛

 .تدريب على وظائف برجمية أسبوعية يف املخترب ،املعلومات؛ قضايا األمن واحلماية

 

 

 (1093191)متطلب سابق                   :        إدارة مصادر املعلومات  1093931

دور نظم املعلومات يف عمليات إدارة املنظمات؛ إدارة املنظمات؛ مصادر املعلومات؛ شؤون األفراد والتخطيط 

و السيطرة؛ مستجدات التكنولوجيا؛ انطباعات اإلدارة؛ إدارة نظم املعلومات؛ تزايد املعلومات؛ التوثيق؛ اإلدارة 

 اجلماعية؛ قضايا معاصرة يف نظم املعلومات اإلدارية. 
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 (1093939)متطلب سابق                                   أنظمة املعلومات الصناعية 1093911

احلقل الدراسي الذي يتعامل مع كيفية إدارة وتنسيق القدرات احلاسوبية الصناعية من اجل خلق نظام معلومات 

املسـاق تتضـمن التصـنيع باسـتخدام     صناعي قادر  على حتقيق أغراض حمددة . املكونات األساسية اليت يغطيهـا  

احلاسوب ، التصميم باستخدام احلاسوب ، نظام ختطيط االحتياجات الصـناعية ، جدولـة اإلنتـال الرئيسـة ،  نظـام      

 الطاقة اإلنتاجية، مراقبة فعالية اإلنتال ، نظام التصنيع احملوسب ونظام التصنيع املرن .

 

 (1093319) متطلب سابق                      اإللكرتونية: األعمال 1093399

مقدمع عن التجارة اإللكرتونية ؛ املتطلبات الربجمية واملعدات؛ ربط اإلنرتنت؛ املتصفحات: الربيد اإللكرتوني؛ 

؛ االتصال عن بعد؛ الصراف األمان؛ حتويل املدفوعات؛ بروتوكوالت اإللكرتونيةتبادل املعلومات؛ الدعاية 

اللكرتونيع؛ التجارة بني املؤسسات والعمالء؛ التجارة بني املؤسسات؛ الدفع اآللي؛ تطبيقات التجارة ا

تدريب على وظائف برجمية أسبوعية يف  ،NSPو   XML ؛ برجمة التجارة اإللكرتونية باستخدام لغة اإللكرتوني

 .املخترب

 

 ( 1099391و 1093939) متطلب سابق        نظمة دعم القرار:أ 1093339

القرار؛ النمذجة؛ عمليات النمذجة؛ إمكانيات نظم دعم القرار؛ مكونات نظم دعم القرار؛ املعدات إطار نظم دعم 

و الربجميات الالزمة لنظم دعم القرار؛ بناء و تطور نظم دعم القرار؛ نظم دعم القرار اجلماعية؛ النظم التنفيذ يع؛ 

 .لى وظائف برجمية أسبوعية يف املختربتدريب ع ،النظم املهجنة؛ نظم دعم القرار املوزعة؛ حاالت عمليع

 

 (1091911) متطلب سابق        حبوث العمليات: 1093311

حبوث العمليات  األصل والنطـاق ، املسـةلة اخلطيـة العامـة وكيفيـة بنـاء النمـو ل اخلطـي ، طـرق احلـل : طريقـة            

اخلطـي مـن    لاخلطـي )السـمبلكس( ، حتليـل حساسـية النمـو       لالرسم البياني ، وطريقة احلل الرياضـي للنمـو   

حيث التغيري يف املوارد املتاحة ويف املعامالت الفنية للنمو ل ، النظريـة الثنائيـة مـن حيـث اخلصـائص وثنائيـة       

حل السمبلكس ، مشاكل خاصة : مثل منو ل النقل ومنو ل التخصيص ، تطبيقات أخـرى : تشـمل طريقـة املسـار     

 بريت ونظرية املباريات ، تدريب على وظائف برجمية أسبوعية يف املخترب . احلرل ونظام

 

 

 (1093191)متطلب سابق             أخالقيات احلاسوب:  1093311

التشريعات؛ املنظمات املتخصصة يف أخالقيات احلاسوب؛  ;؛ الوصول الختا  القرار األخالقيات و مشاكلها

إىل األجهزة؛ القضايا األخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية لتطبيقات  الدخول غري املشروع إىل األجهزة؛
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احلاسوب؛ حقوق امللكية؛ حقوق الطبع؛ الربوتوكوالت واالتفاقيات؛ األمان والقضايا األخالقية؛ الفريوسات وطرق 

 .تدريب على وظائف برجمية أسبوعية يف املخترب ،احلماية منها؛ جرائم احلاسوب

 

 

 (  1093191سابق  )متطلب       :             ر على اإلنرتنتالنش 1093319

 وخدماتها؛ التصميم؛ إنتاجية وتقييم خدمات الشبكة العاملية؛ تعدد املصادر؛  WWWمقدمة عن الشبكة العاملية 

تدريب على وظائف برجمية  ، XML ؛ جافا سكريبت وجافا أبليتس؛ لغةFront Page؛ برجمية HTMLلغة 

 .املخترب أسبوعية يف

 

 ( 1093191) متطلب سابق                9–تطوير تطبيقات الويب   1093313

واجهـات قواعـد    و SQL & MySQL برجمـة  Web servers, تنفيـذ  server-side scripting,  لربجمـة  تطبيقـات 

ادم النشط دوت نـت  ـــــــــــــــاخل صفحات, (ADO.NETدوت نت  ) املتقدمة Xالبيانات , تنفيذ الكائنات النشطع 

(ASP.NET) , تنفيـذ     ( صـفحات اخلـادم النشـط دوت نـتASP.NET)   أل يسـتخدم XML  مباسـتخدا , الربجمـة 

Perl مباســـتخدا, الربجمـــة Common Gateway Interface (CGI) ,مباســـتخدا الربجمـــة PHP ,الربجمـــة 

 يف املخترب. أسبوعي. تطبيق Java Servlets and JSP مباستخدا

 

 ( 9391131)متطلب سابق                                            احلزم اإلحصائية :  1093391

متطلبات املعدات والربجميات؛ استخدام الربجميات يف كل من: االحتماالت واإلحصاء الوصفي؛ طـرق التمثيـل   

واملعقد؛ حتليـل االرتبـاط؛ توزيـع البيانـات؛ التنبـؤ؛ سالسـل       والعينات؛ فحص التقدير واالفرتاض؛ االرتباط البسيط 

 .تدريب على وظائف برجمية أسبوعية يف املخترب،الوقت و الزمن؛ احلزم اإلحصائية يف اختا  القرارات

 

 (1099391)متطلب سابق                    لغات قواعد البيانات و أدواتها: 1093111

؛ تصميم DMLو  DDLاختيار لغة قواعد البيانات مثل أكسس أو أوراكل؛ األدوات املستخدمة يف األعمال؛أوامر 

 .تدريب على وظائف برجمية أسبوعية يف املخترب ،الشاشات؛ تصميم التقارير؛ الدوال ؛ حاالت عملية

 

 ( 1093339)متطلب سابق    :       التنفيذية املعلوماتدعم  ةنظمأ  1093131

مقدمة؛ نظم دعم القرارات اجلماعية املوزعة؛ خصائص النظم التنفيذية؛ التدليل متعدد األبعاد؛ الوصول 

للبيانات؛ مقارنة و تكامل نظم دعم القرارات التنفيذية و نظم دعم القرار؛ تطوير النظم التنفيذية و تركيبها و 

 .على وظائف برجمية أسبوعية يف املختربتدريب  ،العمليات اليت تتعامل معها؛ حاالت دراسية
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 (1093311 1091931و  ) متطلب سابق               :احملاكاة  يف األعمال     1093119 

 

جوهر احملاكاة يف اإلعمال, ملادا تستخدم احملاكاة يف اإلعمال, منا ل األعمال من حيث البناء وتقييم مدى 

ارات العشــوائية, املــتغريات يف منــو ل احملاكــاة وكيفيــة بنــاء هــذه   (, اخليــ MonteCarloمالءمتهــا, منــو ل  )

 .      Spread Sheets and Win QSB)النما ل , تطبيقات هلده النما ل باستخدام برجمية )

 

    (موافقة القسم)                 :   برجميات معتمدة   1093111

من  ممن اجل تنمية قدرات الطالب املهنية ومتكينهيقدم هذا املساق مهارات للربجميات املعتمدة و لك   

احلصول على شهادات مهنية مرخصة تسهل دخوهلم إىل جمال العمل مستقباًل واحلصول على رخص برجميات 

 . ( Microsoft Management)(  و   (SAP/3 ) (Merlin MRP)منها 

 

 (1093939)متطلب سابق                أنظمة اإلعمال الذكية 1093191

كيفية مجع وحتليل وحتويل بيانات األعمال اخلام إىل معلومات  يف األساسيةاملوضوعات  املساقيتناول هذا 

مفيدة ُتستخدم الختا  قرارات األعمال. لذا ُتطرح موضوعات املساق من جوانب فنية وادارية. تتحدث 

ليلية الفورية وحتليل البيانات واالستنتال اجلوانب الفنية عن تنقيب البيانات ومستودع البيانات واملعاجلة التح

واكتشاف املعرفة. أما اجلوانب اإلدارية فتتناول تطبيقات يف أنظمة األعمال الذكية مثل حتليل  اإلحصائي

سلوكيات الزبائن وحتليل املخاطر والتحليل املالي وسلسلة التزويد وادارة املعرفة، باإلضافة إىل مناقشة القضايا 

  كاء األعمال.   املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي والتكتيكي الالزمني إلجناح مشروع

 

 (       9391131و  1099391)متطلب سابق                                    إدارة اجلودة: 1093111

االســاليب االحصــائية لتحقيــق اســتخدام   TQM,QMP,CMMمـن    مقدمـة؛ اجلــودة؛ إدارة اجلــودة و تطويرهــا 

؛ املعــايري؛ اإلمكانيــات؛   2000005000التةكيــد؛ ايــزو ؛ اجلــودة الثقافيــة؛ مشــاكل متطلبــات املســتخدم؛  اجلــودة

 جودة إدارة املوارد البشرية؛ التدريب؛ جودة التوزيع؛ التةكيد على اجلودة.

 

 

 (  0205422) متطلب سابق                         حتليل متطلبات األعمال    1093113

 

مواضيع التحليلية في مجال اإلعمال وخصوصا يعمل هذا المقرر على تنمية قدرة الطالب المعرفية في ال

في المجاالت التالية, وبنفس الوقت وهو مدخل جيد لتمكين الطلبة من الحصول على أجازه محلل أعمال. 

 المواضيع:

 كيفية تعريف وتحديد مجال األعمال. .5

 جمع المتطلبات. .2
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 تحليل المتطلبات وكيفية تبويبها. .3

 التواصل مع اآلخرين لجمع المتطلبات. .4

 تحديد الحلول. .1

 التحقق من الحلول لمقابلة أو تحقيق المتطلبات. .6

     

         )موافقة القسم(                                                                      موضوعات خاصة :  1093111

وبة. تدريب على وظائف حتديد مواضيع متقدمة يف نظم معلومات األعمال مع كتابة التقارير والوثائق املطل

 .برجمية أسبوعية يف املخترب

 

 

 )موافقة القسم(                  :مشروع    1093101

 ات عالقة باملواد اليت  انظم معلومات األعمالمشروع يشمل تطبيقات عملية ونظرية ملواضيع خمتلفة يف  

نتائجع: يبني من خالهلا حل ملشكلة حديثة  ؛ فينجز الطالب خالهلا ورقة حبثية وتقرير فين ويعرضيطرحها القسم

 .تدريب على وظائف برجمية أسبوعية يف املخترب يف تكنولوجيا املعلومات،

 

 )موافقة القسم (                :التدريب

وفق تعليمات التدريب اخلاصة بةقسام كلية امللك عبداهلل الثاني  يقوم الطالب بالتدرب يف إحدى املؤسسات

 لتكنولوجيا املعلومات الصادرة عن جملس العمداء .


