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 خطة دراسية لدرجة املاجستير

 

     

 رسالة/شامل السنة رقم الكلية رقم القسم الدرجة رقم متسلسل 

  رسالة 2016 19 04 8 042 رقم الخطة

 

 

 أوال : أحكام وشروط عامة:

 تتفق الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة.  .1

 التخصصات التي يمكن قبولها: .2
  أنظمة معلومات األعمال  االولوية االولى  :

 االولوية  الثانية : تكنولوجيا معلومات األعمال 

 االولوية  الثالثة : علم الحاسوب   

 االولوية  الرابعه : أنظمة المعلومات الحاسوبية

  االولوية  الخامسة: هندسة الحاسوب 

 هندسة البرمجيات االولوية السادسة :

 االولوية السابعة: شبكات الحاسوب

 نظم المعلومات االدراية  االولوية  الثامنة:

 االولوية التاسعة : علم الرسم الحاسوبي.

 الهندسة.وأي تخصص اخر مرتبط بتكنولوجيا المعلومات االولوية العاشرة : 

 

: شروط خاصة :
ً
 ينظر القسم في تحديد املواد االستدراكية لجميع  التخصصات.    -ثانيا

 

: تتكون مواد هذه الخطة من )
ً
 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:33ثالثا

 

 معتمدة كما يلي:  ساعة( 15مواد إجبارية ) .1

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري

 السابق
 ----- - 3 3 مبادئ ونماذج الحكومة اإللكترونية  1904770

 ----- - 3 3  البنية التحتية التقنية للحكومة اإللكترونية 1904771

 ----- - 3 3 حوكمة أمن المعلومات وإدارة المخاطر 1904772

 ----- - 3 3 نظم اتخاذ القرار في القطاع العام 1904774

 ----- - 3 3 الحكومة اإللكترونيةمناهج البحث العلمي في  1904775

 

 .1 الكلية هللا الثاني لتكنولوجيا املعلومات امللك عبد

 2. القسم تكنولوجيا املعلومات

 .3 اسم الدرجة العلمية )بالعربية( ماجستير في الحكومة االلكترونية 

Master in e-Government  4 العلمية )باإلنجليزية(اسم الدرجة. 

 .5 املسار رسالة
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 مما يلي:  اختيارهامعتمدة يتم ات ( ساع9مواد اختيارية : ) .2

 

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري

 السابق

1904773 
النواحي القانونية واألخالقية في الحكومة 

 اإللكترونية
3 3 - 

- 

 - - 3 3 إدارة المشاريع 1904776
 - - 3 3 مشروع تخرج في الحكومة اإللكترونية 1904777

1904778 
موضوعات خاصة في الحكومة 

 اإللكترونية
3 3 - - 

 - - 3 3 إدارة التغيير 1904779
 - - 3 3 إدارة مراكز البيانات 1904780

1904781 
الحكومة اإللكترونية المتمحورة حول 

 المواطن: المتطلبات والتقييم
3 3 - - 

 - - 3 3 قضايا الجودة في الحكومة االلكترونية 1904782
 - - 3 3 تحليل المستندات 1904783
 - - 3 3 أمن وحماية تطبيقات الشبكة 1904710
 - - 3 3 األعمال الذكية 1904715
 - - 3 3 الحوسبة السحابية 1904720
 - - 3 3 البيانات تنقيبمخازن وال 1904725
 - - 3 3 الشبكة المتنقلةتطبيقات  1904735

1904750 
تصميم وتنفيذ نظام تخطيط موارد 

 المؤسسة
3 3 - - 

 - - 3 3  الحاسوب شبكات 1901765
 - - 3 3 قواعد البيانات  1902723
  - 3 3 أنظمة المعلومات الجغرافية 1902754

 
 ( ساعات معتمدة.9) (1904799)الرسالة  .3
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 وصــف المــــواد
 

 .1 الكلية كلية الملك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات 
 2. القسم تكنولوجيا المعلومات 

 .3 اسم الدرجة العلمية )بالعربية( ماجستير في الحكومة االلكترونية 
Master in e-Government )4 اسم الدرجة العلمية )باإلنجليزية. 

 .5 المسار رسالة
 

 ساعة معتمدة(: 15 –مواد  5) المواد اإلجباريةأ. 

 
 ساعات معتمدة( 3)       ونماذج الحكومة اإللكترونية  ئمباد( 1904770)

يركز المساااعل  ال المم ال اللاااعمو لااكامت انلك،راتيتي ا، اينعر انت،رتر اميراع من ال،نتيعر طا الن عم الذعل اكتلث ال،  ير 
سا  ال ،اطير األ ر التظريت اال،نتيت االذمايت لامسؤالين   ال كو من الاكامعر االمكاتعر ل ع.  كمع ايركز سع لكو أ المسعل ا

طا الن عم الذعل لم ل أطضاااااااو المرد اال،اميعر المر،ا ت اعلاكامت انلك،راتيت ااسااااااا،يمال ال،كتالاتيع طا الذمايعر الاكاميت 
مراسااااات م،ذمنت من تمعتن ال،تميت الاكاميت الاعليت المي،امت.  إضاااااعطت إلل تلثي ينمل المساااااعل ،كتالاتيع الاكامت انلك،راتيت م  

اال،اميعر ال،ا ،ااته ،اايو اليممعر الذعمت ل،ذمو  ال لااااااااكت انت،رتر.  ينمل المساااااااعل أيضاااااااعف ط مع أ مل لممعايل اطرد 
،ااياو الذكياعر الاميمنرا يات الريميات ا،كاعماو اليامماعر انلك،راتيات الذاعمات كماع ايل ا ،اايكف لامار الاكامات انلك،راتيات طا 

اال،مع كر اين الاكامعر االلااركعر االمتظمعر األير ي طضااك  ن المار الم،لير لاممير الذعلي اكتلث ممعايل الاكامت الم،عات 
االايعتعر الم،عاتي ااآل عر الم،ر،ات  اي ع لإلمارة الذعمت اأيضااعف طرد ال،كتالاتيع ل،ذزيز ا،اسااين ا،اايو ال رل ال،ا ،ذمو ا ع 

 امت اميراع من النضعيع.الاك
 
 ساعات معتمدة( 3)       ( البنية التحتية التقنية للحكومة اإللكترونية1904771)

ي مف اتا المساااعل إلل ،ذريف ال اات  ال الااتعر ال،كتالاتيت االاتيت ال،ا،يت ليممعر الاكامت انلك،راتيت ا، اينع، ع امع طا تلث 
األت زة االارمتيعر ااال،صاااااعالر )انت،رتر(ي اايكو امكاتعر لااااااكعر الكمايا،ر امع طا تلث ال،نتيعر السااااااكيت االكسااااااكيتي 

مي،امت. كمع ينمل لا ات تمعتن الااسااات الساااعايت )الذعلي اليعدي ال تين ي المت،مذا (ي اتمعتن التلاار اظعئف  انعر اللاااكعر ال
( ي اكتلث ال،نتيعر ااألاتيت الساااعات.  ايذرا المسااعل لا اات مذعيير ا،نتيعر الايا. اعنضااعطت IaaS, PaaS, SaaSالساااعايت )

لعمات لااكامت انلك،راتيت اتمعتن  ، ايراع.  ايل ا المسعل أيضع ياا م الايعتعر الذكئنيتي ا رل تمتتت كاائن إلل الصارة ال
 (.SQL(ي اللت االس،ذكل ال يكايت )ER-Modelingالذكيعر )

 
 ساعات معتمدة( 3)                                         حوكمة أمن المعلومات وإدارة المخاطر(  1904772)

ات اعألسس المل،ركت لامذرطت االم عرار الكزمت نمارة اامعيت المذاامعر اان،صعالر ال،كتالاتيت ي مف المسعل إلل ،زايم ال ا
طا ايئعر األ معو.  ي،تعاو المسااعل مت تيعر اأ ر ال،ي ي  المساا،يممت لامعيت أصاااو المذاامعر مايو المؤسااساات ايل ا كتلث 

ال،ا يت األمتيت ال،ا يتا أن ي،ذرط ع الماظمان  ال تمي  المساا،ايعر. الااكمت اال يعكو اال نعطعر ال،تظيميت اال،مريا طا متعو 
الماضا عر ال،ا يل ي ع المسعل ،لمو: ال،ي ي  لألمني ال،ي ي  لا اارئي سيعست أمن المذاامعري ، اير ارامج األمني تمعتن 

 ال الميع ري آليعر الامعيت االماظمين  اممعرسعر من إمارة األمن. كمع ايل ا المسعل ،اميم ا،نييل اإمارة الميع ر: السي رة
 ااألمن.

 
 ساعات معتمدة( 3)                            نظم اتخاذ القرار في القطاع العام(  1904774) 

يتعيش المسااااعل أماار اتمعتن صاااات  النرار طا الن عم الذعل. سااااي،ذرف ال علا أتظمت تكعخ األ معو المي،امت امع طا تلث ميعزن 
 الايعتعري ال،تنيا  ن الايعتعري التظل اليايرةي تظل إمارة المذرطتي أتظمت م ل النرار ال،اايايت. ساااااي ال ال اات اينيأماا أتظمت تكعخ

 األ معو المي،امت المس،يممت طا ا،يعت النرارار ال،ذعاتيت طا المؤسسعر الاكاميت.
 
 ساعات معتمدة( 3)     مناهج البحث العلمي في الحكومة اإللكترونية(  1904775)

ينمل اتا المسعل األسعليا اال،نتيعر الامي ت لتم  ا،تظيل ا،اايو الايعتعر ا رض ع  ال لكو ااث  اما طا متعو الاكامت 
انلك،راتيت.  اينمل أيضعف المذرطت األسعسيت طا ،اميم اصيعمت األسئات الاا يت طا متعو الاكامت انلك،راتيتي اكتلث اي،يعر 

متعاج الااث اال،ي ي  اإتراخ المراسعر امع طا تلث تم  ا،اايو الايعتعر ااس،يكد الت،عئجي اكتلث را  المراست  ا، ايل
 االت،عئج اعلمراسعر السعانت.
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 معتمدة(: ساعات  9 – 3مساقاً يختار منها  18ب. المواد االختيارية )
 
 ساعات معتمدة( 3)                              ترونيةفي الحكومة اإللكواألخالقية النواحي القانونية (  1904773)

ال،ا ،تظل إمارة المذاامعر طا الاكامعري االساااايعسااااعر الذعمت ال،ا  ااأليكييتيذ ا المسااااعل لمات  عمت  ن التااتا النعتاتيت 
ال،ا ،لااااالو الماا تين االمتظمعر الاكاميت.  ا،لااااامو  ،سااااا،يمل ،كتالاتيع المذاامعر لمذعلتت األمار االي،صاااااعميت اانت،مع يت

الماضاااااااا عر: التااتا النعتاتيت ااالت،مع يت االسااااااايعسااااااايت ايااتين الاكامت انلك،راتيت اال،صااااااااير انلك،راتا االااكمت 
اتيات االنااتين الرام ت انلك،راتيات االترائل انلك،راتيات ا،زاير ال،ايي  االلك،راتا االا اعئل انلك،راتيات االاميمنرا يات انلك،ر

لامذعمكر انلك،راتيت االناا م ال،ا ،اكل اته الماضااا عر.  اساايساا،يمل ال اات اته المذرطت ل،اميم النضااعيع االنااتين النعتاتيت 
 الم انت طا اعالر مراسيت مي،عرة لااكامت انلك،راتيت.

 
 ساعات معتمدة( 3)        إدارة المشاريع(  1904776)

ف المس عل ال اات امارة ايعة الملرام اكيميت اس،يمام ع طا  مايت ال،صميل الم،ماارة ااو المس،يملي اكتلث ، يئت طريل يذرأ
 مو الملرام ا،اتي  ل يكو تمي  مرااو إتتعز الملرام ا،ل اك،معله. اسيسع م المسعل  ال ،اضيح أسعليا إمارة الملعري  

طا إمارة الملرام )أي ،،يت النرارار اانتراخار الضراريت لضمعن تتعح  ال،ا ،انا انمارة ال،تميتيت م اذت امل،ركت
الملرام(. المااضي  ال،ا يل ي ع المسعل ،لمو ،اميم اإمارة أصاعا المصااتي الماائم ال،تعريتي ت عل الملرامي الذمو 

 االتماو الزمتاي طريل الملرامي ،يميف أ ر الميع ري ا،نتيعر إتتعز الملعري .
 
 ساعات معتمدة( 3)       مشروع تخرج في الحكومة اإللكترونية(  1904777)

ال مف األسعسا من اتا المسعل اا ،مكين ال اات من ، ايل المذرطت االم عرار ال،ا اك،ساااع يكو مراس، ل ا، اين ع  ال 
عل، ايل المس،يمل طا المؤسست إام  الاعالر المراسيت الاايذيت )نام  المؤسسعر الاكاميت( ا،اايو النضعيع تار الصات ا

الاكاميت اال،ا اماراع س،اس  أا ،ضيف تنع  إلل مذرطت ال علا. اي،يح المسعل المرصت لا علا ل، ايل المذعرف االم عرار 
ال،ا ،ذام ع طا المتعو الاكاما الريما. يركز المسعل أيضعف  ال ال،اايو السيعيا الممصو لنضيت ماممة طا متعو الاكامت 

راتيت من أتو ،مع و كعطت الم،ليرار ال،ا يمكن أن ،اطر الم ل الكعمو لامث أا مايف.  كاة  ال تلثي سي،ذال ال اات انلك،
 كيميت ،صميل المراسعر اإتلعخ الايعتعر ا،اايو ا،مسير الايعتعر اتلر الت،عئج  ال لكو ،نرير ما ل )،نرير ،نتا(.

 
 
 ساعات معتمدة( 3)     لكترونيةالحكومة اإل في خاصةموضوعات   (  1904778)

ي رح اتا المسعل أامث الماضا عر طا متعو أتظمت مذاامعر الاكامت انلك،راتيت ايزام ال علا اعلمذرطت التميمة الم،عاتي 
 كن  ن اته الماضا عر مسانع اياو  مايت ال،ستيو ي،ل انا لل آيرإ،ل  رح ماضا عر مي،امت من طصو مراسا ايث سي

 .المعمةه ل ت
 
 ساعات معتمدة( 3)         إدارة التغيير( 1904779)

يذرا اتا المسعل تمعتن اأسعليا نمارة الملعري  طا انمارة الذعمت م  ال،ركيز  ال إمارة ال،ليير. اسيذرا المسعل لا اات 
الامعظ  ال النيل الميمنرا يت.  الذكيت اين الميمنرا يت انلك،راتيت م  ملعركت الماا تين طا  مايعر صت  النرار ا،ذزيز

 اعنضعطت إلل تلثي سي،ذرف ال اات مم امعف تميماف يسمل ،مكين الماا ن.
 
 ساعات معتمدة( 3)                 إدارة مراكز البيانات( 1904780)

ة  مايعر إمارة الماارم. يل ا اتا المسعل ال،نتيعر ال،كتالاتيت الم، ارة طا متعو إمارة مركز الايعتعر م  ال،ركيز  ال كمعخ
ايتعيش ال،اميعر ال،ا ،ااته إمارة مراكز الايعتعر الامي ت اكتلث ينمل ال،نتيعر الامي ت المس،يممت لا،صمي ل ته ال،اميعر. ،لمو 

 الماضا عر الم راات: ال،ااطر الذعلاي إمارة الايعتعر اال،يزيني لاكعر مراكز الايعتعري االااسات ااسذت الت عل.
 
 ساعات معتمدة( 3)            الحكومة اإللكترونية المتمحورة حول المواطن: المتطلبات والتقييم( 1904781)

ااو الماا ن طا الاكامت االلك،راتيت اكتلث أسعليا اتمعتن ، اير اته  ينمل اتا المسعل لا اات مم ال اليممعر الم،ماار
اليممعر ال،ا ،ر،كز  ال الماا ن اطنع الا،يعتعر ام، ااعر الماا تين. ايتعيش أيضعف  رل إلراث المس،يممين م  ال،ركيز 

ن الملعري  ا،نتيعر ال،كعمو ل،اميم  ال أسعليا اا،كعر المس،يمل . ايركز المسعل كتلث  ال االس،معمة من االتم  اين تمعت
ا، اير يممعر ،ركز  ال الماا ن اال،ا ،ااا م، ااعر المس،يممين الت عئيين. اأييراي سيذرا المسعل أسعليا اأ ر ،نييل 

 األ ر الماماس لايممت المنممت  ار انت،رتر طيمع ي،ذال الماا تين.
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 ساعات معتمدة( 3)             ةقضايا الجودة في الحكومة االلكتروني(  1904782)
( طا سيعل الاكامت انلك،راتيتي اايث يس، ي  TQMيل ا المسعل الممعايل األسعسيت اأماار اممعرسعر إمارة التامة اللعمات )

اع ال علا ، ايل اته األماار طا الذمو االاصاو لا،اسن الم ااا. ا،لمو المااضي  ال،عليت: ماعمئ التامة ااالا،كعر ا،  ير
 ال اس،را،يتيعر انمارة االممعرستي أماار ا،نتيعر التامةي إمارة التامة لااكامت انلك،راتيت )أتظمت ال،لليو اأتظمت ال،اكل 

(ي إمارة ،ذنيمار ISOاأتظمت م ل النرار االمؤسست االط،راضيت(ي م، ااعر اال ،معم لاذا الل عمار الماليت االماايت )م و 
يئت إمارة التامة اللعمات. سيذ ل ال اات م عل ل، ايل أماار امذعيير إمارة التامة اللعمات طا إ عر الاكامت انمارة االنيعمة طا ا

 انلك،راتيت. اأييرايسيل ا المسعل أ ر ال،نييل من أتو ،نييل ملعري  الاكامت انلك،راتيت.
 
 معتمدة(ساعات  3)                              ( تحليل المستندات1904783)

تم تصميم هذا المساق لتمكين الطلبة من تطوير المعارف النظرية التي تقوم عليها أسس الفحص الشرعي للوثائق وكذلك توفير 

التدريب المكثف والخبرة العملية الالزمة لهم. يغطي المساق تحليل الكتابة اليدوية والتواقيع والتحقق من صحة أو تزوير المستندات. 

يضاً التدريب على استخدام مجموعة من التقنيات المتخصصة لغاية تحليل المستندات مثل استخدام الفيديو المقارن يوفر المساق أ

 ( ورامان المعتمدة على الطيف.ESDA( والفحص المقارن المجهري، وطريقة استخدام جهاز الكشف الكهربائي )VSCالطيفي )

 
 ساعات معتمدة( 3)                                                 ( أمن وحماية تطبيقات الشبكة1904710)

ما ايت ا  ت،رترإ، اينعر  ا، اير كيميت ،صااميل ال،صااميل اآلمن لاارمتيعري ايركز  ال  ام طرامأ ، اينعر اللاااكت يذ،ار أمن
، اير ، اينعر  طرل الملاااااعركت اال،ذعان م   ال يعمراف  يكان ال علا اته المعمة سااااااف من االت، عخاذم .  اي ع اال ،معميمكن 

اللعئذت طا ، اينعر  تنع  الضذف ،تعيش المعمة . ال لاكت انت،رتر لامت،تعر األمن مس،ايعر متعسات من ،انيل ا مف انت،رتر
ماااعمئ  ال ااعلااا طا اااته المااعمة  ال ساااااااي،ذرف. SQL انن  الماي ي  ار ال اااا المزار ارمتاات  ار الماي ي اللااااااااكاات م ااو
كمع  .على شبببببببكة اإلنترن  دورة تطوير التطبيقات مع يمكن أن ،كان اته الماعمئ م،كعمات لاارمتيعر اكيف األمن ال،صاااااااميل
 .اآلمنة  رل الارمتتو االستخدامإساءة  ي ااعالراألمتيتار التهديد نمذجة مواضيع مثل اس،ل ا

 
 ساعات معتمدة( 3)                                     عمال الذكية    ( األ1904715)
ت تيت, اتيت ،ا،يت ا ، اينعر ملا اات ط ل المااضي  الم،نممت طا اتظمت اال معو التكيت ا مع ،ا،ايه من مذعلتت  عمةالم هاطر ات،

ماار اس،يكد ألل إلل مذاامعر امع طا تلث م ل  مايت ا،يعت النرار. سي،ل ال، رل إ مايت مس،يممت طا ،اايو الايعتعر 
الل  اعنضعطتالايعتعر ااي،اعر ال، اينعر الذمايت لاتعخ ،اايكر ااصعئيت من يكو اس،يمال تمعتن ،اي  ا ،صتيمعر ااا،معالر. 

 الذصايت االياارزميعر. اللاكعرت،رتر امااضي  ،،ذال اعلااث طا لاكت ان
 
 
 ساعات معتمدة( 3)          ( الحوسبة السحابية1904720)
ذ ا ،إلل ،زايم ال كا امنممت لعمات امتعيلت أتاام  أاتيت اتمعتن من الايئعر الساعايت.  كاة  ال تلثي س  عمةالم اته  مف،
ل ا أيضااع  المااضااي  ال،عليت: أتاام من اليممعر ،ال علا طكرة  ن  النضااعيع األمتيت الم،ذانت اعلااسااات الساااعايت.  ا ساا  عمةالم

تيت ال،ا،يت االارمتيعر(ي اض  ا تصا  ايئت  الااسات الساعايت اإمارة اليممعر طا  الااسات الساعايت االاالمتصت  الساعايت )
 .امتعيلت مس،ميضت لمراسعر مي،امت   ن المصمر المم،اح االساا ال،تعريت

 
 ساعات معتمدة( 3)       البيانات  تنقيبمخازن وال( 1904725)
مذعلتت المرد اال،اميعر  س،ركز  ال كمع يل ا اتعخ أتظمت ،يزين ا،اايو الايعتعر الكايرة.لا اات ط ل  ميل ل،صم عمةالم هاطرات،

لل التمعتن إالم،ذانت الاكت االت،رتر. كمع سي،ل ال، رل  األكعميميت أا األ معو أا الذااللاايعتعر الكايرة طا الاناو المي،امت سااخ 
لل  مايت االس،ذكل  ن الايعتعر إيكد ا،اايو ا،اميو الايعتعر اعنضعطت اس،اايكا، ع الكايرة االمي،امت ل،يزين الايعتعر 

 الايعتعر الماز ت.امذعلتت 
 
 ساعات معتمدة( 3)      ( تطبيقات الشبكة المتنقلة1904735)
ال،ا يتا أن ،ؤيت اذين اال ،اعر  تم ، اير  الم،تناتزام ال علا ام ل أساااعساااا لا،صاااميل اتلااار ل، اينعر اللااااكت ،  عمةالم هات

الم،يصاااصااات  ي م،صاااماعر التااوي ال، اينعرالمتصاااعر الم،تنات  عمةالم هل ا ات،، اينعر لألت زة التنعلت.  كاة  ال تلثي 
 طا ظو اللااااكتي اأطضاااو الممعرساااعر االيارار  من ايث اي،اعراع  لكسااا،يمال ا، اير تماتن أالا ل، ايل  لمتصااات مذيتت

 .ظراف ماعكعة ايئت األ معو
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 ساعات معتمدة( 3)     ( تصميم وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة1904750)
في  )ERP(صمم  هذه المادة بحيث تمكن الطالب من الحصول على فهم شامل للكيفية التي يصمم وينفذ فيها نظام تخطيط الموارد 

. لذا تركز هذه المادة على بعدين مهمين: أوالً: فهم الدور تلذا عليه أن يفهم الدور الذي يقوم به هذا النظام في المؤسسا ةالمؤسس

النموذج األفضل لتأدية وظائف المؤسسة مبني على أفضل الممارسات. ثانياً:  هالوظيفي لنظام تخطيط ألموارد في المؤسسة باعتبار

لكي يتسنى لنا جمع البيانات التي تتعلق في العمالء والمواد والتي سيتم استخدمها  تا إنجاز العمل بالمؤسسافهم العمليات التي يتطلبه

 )يغطي الجوانب التقنية  واإلدارية(في تصميم وتنفيذ النظام. 

 

 ساعات معتمدة( 3)        الحاسوب  شبكات(  1901765)

 تةطالتع ،زامن: م و يوصال،ا ت ان ييعرار يكتاللا ت ان الايعتعري تنو ت ان اانت،رتري الاعساا عركلا شيسيتع المسعل اتا

 م الم تار عركاللا ي تالاتمي ةطتالتع الزمتاي ال عا  رةيعالمي، انرسعو عمةإ   ااعري رةعالمي، مامالر الم، يري مالر يتالاسي 

 وكاارا،ااي الانين ريالا كوي يوصاعل،ا لكال،اكاو ارا،ا يممتالم،ن الاسعئ  ةذممم، كتاللاكاالر ارا،ا ييتالاام يرصالن
 امعرذاالممة ع ي يتاريمان اامعرذالمت اكاي يتالاسي  كتاللا رةماإ اوكارا،ا عريكاللا رةإما الركاارا،ا ال،يع اي اخمإا،
 ت.ال،زامتي انرسعو  رل الم،معيزةي معرمالي ريصعمالم اتز وكاارا،ا يتعمايكال، معرمالي يامةالت ضا  تممي يتاريمان
 

 ساعات معتمدة( 3)         البيانات ( قواعد1902723)

،،ضمن اته المعمة  مة مااضي  مت ع: ممعايل التمتتت الم،نممت لاايعتعر: التمتتت الم،نممت لاايعتعر الذكئنيتي التمتتت المات ت 
مذيعريت تظل ياا م الايعتعري ،صميل ياا م الايعتعر المات تي لاايعتعري تظريت ،صميل ياا م الايعتعري التار الذكئنا الم،نملي 

ة للعر االس،مسعر الم،نممتي اتعخ ايكايت للت االس،مسعر الذكئنيت الم،نممتي للعر االس،مسعر المات تي ،كعمايت ياا م الايعتعري السي ر
 .رااو ،اسين لناا م الايعتعري أمن ياا م الايعتعالم،زامتتي الملعكو الم،زامتتي  رل ال،زامني ،اسين ياا م الايعتعري  رل اا

 
 ساعات معتمدة( 3)       أنظمة المعلومات الجغرافية( 1902754)

المكاتعر المذاامع،يت  المس،يممت طا مذعلتت المذاامعر التلراطيت الم،ذممة االتاام لا،اصو الل المذرطت.  عرالتظراعر اال،نتي
االمسعايت اتا يت المذاامعر التلراطيت اتمتتت ا را  ،نتيت كئنيت اليرائ  االمذاامعر اللايرائ  ا رل ال،اايو الم،نممت ا

الايعتعر التلراطيت.اعالر مراسيت لاممج مع اين التظريت ا ال، ايل اال،مريا الذماا ااميعو المذاامعر التلراطيت امذعلت، ع 
  اايرات ع من يكو ا عر أتظمت المذاامعر التلراطيت.
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1ملحق   
 (1904777مشروع بحث )

يوفر هذا المساق للطالب الفرصة لتطبيق المعارف والمهارات التي تعلمها نظرياً على تطبيقات عملية في مجال الحكومة الوصف: 

التفصيلي، لقضية محددة في مجال الحكومة اإللكترونية، من أجل دراسة تفاعل  اإللكترونية.  يركز المساق على التحليل السياقي

كافة المتغيرات التي يمكن أن توفر الفهم الكامل لحدث أو موقف.  باإلضافة إلى ذلك، سيتعلم الطلبة كيفية تصميم الدراسات، 

ني موثق.  وأخيرا ، على الطلبة تحقيق الهدف الرئيسي إنشاء )توليد( البيانات، تحليل وتفسير البيانات ونشر النتائج في تقرير تق

 المحدد لهذه المساق في تقديم تقرير. وفيما يلي توضيحاً للهدف الرئيس.

 

: إن الهدف الرئيسي من هذه المساق هو تمكين الطلبة من تطبيق المعرفة والمهارات التي تعلموها في تحليل الهدف الرئيسي: 

التطبيقات العملية في مجال الحكومة اإللكترونية والتي ينبغي أن يؤدي إلى توسيع خبرة الطالب  القضايا ذات الصلة على أحد

 وتقويتها أو إضافة نقاط جديدة إلى ما هو معروف لديه.

 

 مخرجات التعلم المقصودة :
 المعرفة والفهم: -

  الحكومة اإللكترونية.إظهار فهم التطورات للتطبيق الذي تم اختياره )دراسة حالة( في مجال التطبيق 

  إظهار المعرفة لمبادئ البحث، الطرق والقنيات القابلة للتطبيق على الحالة التي تم اختيارها في الحكومة اإللكترونية لتحقيق

 هدف معين .
 .إظهار الوعي بالتشريعات والمتطلبات القانونية ومعاييرها للجانب العملي ذات الصلة لدراسة حاالت مختارة 

 المعرفية و الفكرية: المهارات -
  إظهار القدرة على تحقيق وتحليل المفاهيم والمبادئ من أجل تطبيق المفاهيم الراسخة في حل المشاكل الصعبة تقنيا )في مجال

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( بشأن دراسة الحاالت مختارة .

 ة التقنية، وذلك باستخدام منهجية بحث تكنولوجيا المعلومات، إظهار المهارات التقنية لتبرير المقترحات النظرية وتطبيق المعرف

 لتصميم وتنفيذ وتقييم األطر المقترحة التي تهدف إلى تحقيق أهداف البحث.
  إظهار القدرة على إدراك وتحليل و قياس مستوى المخاطر، بما في ذلك المخاطر التقنية التي تواجه تكنولوجيا المعلومات

 مستخدمين والبيئة. على الطالب أن يقترح استراتيجيات التعامل مع المخاطر لإلدارة.المخاطر المتعلقة بال
 

 أمثلة مقترحة لحاالت يمكن التفكير بها لبرنامج الحكومة االلكترونية المقترح:
 الحكومة االلكترونية : التحديات الرئيسية لإلدارة. .1

 إطار تقييم المخاطر للخدمات اإللكترونية. .2

 ، و اآلثار المترتبة على استراتيجيات التصميم.2020سيناريوهات للحكومة اإللكترونية في عام  .3

 تأثير ابتكار الخصائص المدركة في اعتماد الحكومة اإللكترونية. .4

 تطبيق خدمات الحكومة اإللكترونية في األردن: تقييم الحالة من خالل تحليل محتوى المواقع الحكومية. .5

 ة االلكترونية ألنظمة اتخاذ قرار تفاعلية.نماذج في الحكوم .6

 حاالت دراسية توضح كيفية فرض الحكومة اإللكترونية عند اعتراض بعض العمالء على تطبيقها. .7

 مخاطر التصويت اإللكتروني في الحكومة االلكترونية . .8

 المشاكل األخالقية للحكومة اإللكترونية: تطوير أطر تقييمية. .9

 ردن: تصميم بيئة تمكين المعرفة لتأثير إصالح الحكم المحلي.االتصال والثقافة في األ .10
 

 

 


