
  

   نظم املعلومات اإلداريةقسم 

 نظم املعلومات اإلداريةبرنامج البكالوريوس في 
 

 وصف املقررات  

  

 متطلبات التخصص اإلجبارية

 ACF101 ( 1مبادئ املحاسبة( )E ) 

العملية و يركز املقرر على مفاهيم املحاسبة واألسس والفرضيات واملعادلة املحاسبية األساسية ودورة املحاسبة )التدوين 

الحسابية وإعداد ميزان املحاكمة والبيانات املالية( وتعديل املدخالت ودورة املحاسبة لتسويق الشركة وحساب تكلفة املخزون 

 في إطار أنظمة الجرد الدورية والدائمة.

 )املتطلب السابق : ال يوجد(

  

STA101 مبادئ اإلحصاء 

لجميع طالب كليتين )العلوم اإلدارية واآلداب والعلوم(. يمثل هذا املقرر للطلبة يعد مقرر مبادئ اإلحصاء مقرر متقدم وتكاملي 

تحدي ممتع حول كيفية تقديم وصف البيانات اإلحصائية املتعلقة بالحياة العملية للطالب، كما يدرس املقرر اإلحصاء 

. يوظف الطالب جميع املعارف املكتسبة
ً
إدارة األعمال السابقة إلى جانب  من مقررات االستداللي كترابط وتكامل لتوظيفه عمليا

 هذا املقرر.

 (MATH102)املتطلب السابق : 

  

ECO102 مبادئ االقتصاد الجزئي (E)   

فرعين رئيسيين لالقتصاد هما االقتصاد  االقتصاد هو كيفية تلبية رغبات الناس في مواجهة املوارد املحدودة. يتناول املقرر 

يتناول االقتصاد الجزئي سلوك األسر املعيشية والشركات الفردية وهو موضوع هذا املقرر. يتعلق الجزئي واالقتصاد الكلي. 

هذا املقرر بأداء الصناعات الفردية وسلوك وحدات اتخاذ القرارات االقتصادية الفردية: تبحث شركات األعمال واألسر 

صيل يق هذه القرارات في األسواق. يتناول املقرر بالتفالقرارات التي تتخذها الشركات الفردية واملستهلكين وكيف يتم تنس

دراسة كيفية اتخاذ األسر قرارات بشأن ماهية السلع التي تشتريها وكيفية اتخاذ الشركات قرارات بشأن ما يمكن إنتاجه وكيفية 

عل بين طلبات ف يمكن للتفاإنتاجه والجهة املنتجة له. تمنح دراسة سلوك األسر والشركات النظرة الثاقبة والضرورية لفهم كي

 املستهلكين وإمدادات املنتجين في السوق أن يقوم بتحديد األسعار.

 )املتطلب السابق : ال يوجد(
  

 



 MATH102 ( رياضيات األعمالE ) 

يركز هذا املقرر على موضوعات الرياضيات التجارية مثل نظرية املجموعات وصيغة املسافة ومعادالت الخط واملصفوفات 

تكامل واالشتقاق. سيتعلم الطالب خالل هذه املقرر أنواع الوظائف املختلفة ويكون قادًرا على حل مسائل الدالة ورسمها وال

. كما سيطور املقرر من قدرة الطالب ومهاراته في الرياضيات بشكل عام.
ً
 بيانيا

 )املتطلب السابق : ال يوجد(

  

ECO103 ( مبادئ االقتصاد الكليE ) 

مقرر مبادئ االقتصاد الكلي كمقرر افتتاحي على مستوى الكلية في االقتصاد الكلي وكأساس للدراسة في الكلية. تم تصميم 

تتضمن محتويات املقرر تحليل الدخل القومي ومكوناته واملؤشرات االقتصادية والتضخم والبطالة والنقود والبنوك 

والنمو االقتصادي والتجارة العاملية. سيتمكن الطالب عند االنتهاء  وسياسات االستقرار والسياسة املالية والنقدية الحكومية

من املقرر من إنشاء وتفسير وتصنيف وتحليل الرسوم البيانية واملخططات والبيانات من أجل وصف وشرح املفاهيم 

 االقتصادية.

 (ECO102)املتطلب السابق : 

 

 POL110 ( مدخل إلى العلوم السياسيةE ) 

للطالب املفاهيم واألفكار األساسية في مجال العلوم السياسية. يعرف املقرر الطالب العالقة بين العلوم السياسية يقدم املقرر 

والتخصصات األخرى ويطور فهمهم للمفاهيم األساسية مثل "الدولة" و"الحكومة" و"األحزاب السياسية" و"جماعات 

السياس ي والتنشئة السياسية والرأي العام وكذلك العالقات الدولية. املصالح". يشدد املقرر على موضوعات مهمة مثل النظام 

 كما يعرف الطالب بتطور النظام الدولي والسياسة الخارجية واملنظمات الدولية.

 )املتطلب السابق : ال يوجد(

  

BA108 ( ١مبادئ اإلدارة) (E)   

املنظمات. يعرف املقرر الطالب على أفكار املستويات اإلدارية هو مقرر تمهيدي لدراسة اإلدارة والدور الذي تضطلع به في 

واملهارات واملفاهيم اإلدارية ويطور فهمهم لكيفية عمل املوظفين واملديرين الناجحين. يبدأ املقرر بلمحة تاريخية عن مجال 

قيادة اإلدارية مثل التخطيط والتنظيم والاإلدارة وتطور األفكار اإلدارية. باإلضافة إلى ذلك يركز على عملية اإلدارة أو الوظائف 

 والهيمنة.

 )املتطلب السابق : ال يوجد(
 

 

 

 

 

  



BA218 مبادئ التسويق (E)   

يقدم هذا املقرر خلفية واسعة ملفهوم التسويق ودور التسويق في املؤسسة والبيئة الخارجية. كما يقدم للطالب األدوات 

للتسويق. سيتعلم الطالب خالل املقرر التفكير كأنه مسّوق وسيفهم كيف يستخدم مديرو األساسية وبعض األدوات املتقدمة 

 التسويق عناصر التسويق لتمكين مؤسسة أعمالهم من الحصول على ميزة تنافسية.

 (BA108)املتطلب السابق : 

 

BA307 ( أساليب البحث العلميE ) 

الطالب على مختلف جوانب البحوث التجارية وأنواعها وأدواتها وأساليبها. يدرس املقرر نطاق وأهمية البحوث التجارية ويعرف 

سيتعلم الطالب كيفية تطبيق تقنيات البحوث التجارية على مواقف الحياة الحقيقية. يغطي املقرر مواضيع مثل تحديد 

ملنهجيات. ر تصميم البحوث وااملوضوع من قبل الطالب واقتراح الفرضية وصياغة البحوث البحثية وتطوير بحث األدب واختيا

باإلضافة إلى ذلك، سيتعلم الطالب تقنيات جمع املعطيات األولية والثانوية مع تطبيقها على مشاكل محددة وتوسيع النطاق 

 وتصميم أداة البحث وتصميم النماذج.

 (STA 101)املتطلب السابق :

 

BA109 ( 2مبادئ اإلدارة) (E)    

مة وخصائصها وأشكالها القانونية. يركز املقرر على توفير فهم شامل لوظائف املنظمة: اإلنتاج يتناول املقرر مفاهيم املنظ

والتسويق والتمويل واملوارد البشرية واملعرفة واملعلومات واإلدارة. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يغطي عالقة املنظمة مع البيئة 

 املحيطة بها.

 (BA108)املتطلب السابق : 

 

ACF151 ( 1اإلدارة املالية) (E)  

يعرف املقرر الطالب على مفاهيم وأدوات اإلدارة املالية ويركز على اتخاذ القرارات في سياق مالي ولذلك فهو يبحث التقنيات 

التي تستخدم في األعمال التجارية التخاذ القرارات التي تتوافق مع الجهود الرامية إلى زيادة ثروة أصحاب األعمال في بيئة 

الشركات. تشمل املوضوعات التي تم تناولها على سبيل املثال ال الحصر التحليل املالي والقيمة الزمنية للنقود وميزانية رأس 

 املال واملخاطر والعائد وتقييم التدفقات النقدية املستقبلية وتقييم األسهم والسندات والتمويل طويل األجل.

 (ACF101)املتطلب السابق : 

 

 

 

 

 

  



 MIS211 نظم املعلومات اإلدارية 

يقدم هذا املقرر الحلول املستندة إلى الكمبيوتر للمشاكل التي تواجهها في بيئة األعمال. يركز املقرر على النظم ومفاهيم 

وتقنيات نظم املعلومات. سيتعلم الطالب أكثر الطرق فاعلية الستخدام أنظمة املعلومات لتحقيق مزايا تنافسية للشركة. 

ل املوضوعات: أنواع أنظمة املعلومات وتطبيقات الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات واكتساب ميزة تنافسية مع املوارد تشم

الرئيسية ألنظمة معلومات تقنية املعلومات ودمج البيئات املتعاونة والتجارة اإللكترونية وأنظمة دعم القرار وتخطيط موارد 

   رة سلسلة التوريد وقواعد البيانات ومستودعات البيانات.املؤسسة وإدارة عالقات العمالء وإدا

 ( BA108 + CS104)املتطلبات السابقة: 

 

MIS231 البرمجة وهياكل البيانات 

مع أدوات البرمجة. كما يقدم أنواع هياكل البيانات والعمليات البدائية املرتبطة  يقدم املقرر للطالب مفاهيم البرمجة املنظمة

، أدوات لغة البرمجة ++لبعض العمليات األولية. املوضوعات التي سيتم تغطيتها )الخوارزميات، س ي ++س يبكل نمط وتنفيذ 

)املدخالت واإلخراج واالختيار والتكرار واألساليب واملصفوفات( وأنواع هياكل البيانات )القائمة املرتبطة واملجموعات 

 والصفوف واألشجار(.

 ( MIS 211)املتطلب السابق :  

  

MIS332 البرمجة املرئية 

وأدواتها وعناصرها واستخدامها في حل املشكالت. سيتعلم الطالب كيفية  يقدم هذا املقرر للطالب مفاهيم البرمجة املرئية

(. يتم تغطية املوضوعات التالية في Visual BASIC) تصميم وكتابة وتنفيذ البرنامج مع لغة البرمجة باستخدام فيجوال بيسك

: واجهة املستخدم مع أدواتها )مربعات الحوار ومربعات النصوص واألزرار ومربعات القوائم ومربعات التحرير وأزرار هذا املقرر 

الراديو وأزرار االختيار وما إلى ذلك( والدورات وبيانات االختيار وأجهزة ضبط الوقت. سيتعلم الطالب أيًضا كيف يمكن أن 

بالرسوم املتحركة وإنشاء مستعرض ويب وتوصيل برنامج مرئي أساس ي بقاعدة  (Visual BASIC) تقوم أدوات فيجوال بيسك

 بيانات. 

 

 BA238 ( إدارة املوارد البشريةE ) 

لتعريف الطالب باملعرفة التفصيلية والفهم املرتبط باملجال. يغطي  هذا املقرر هو مقرر تمهيدي في مجال إدارة املوارد البشرية

واملفاهيم الرئيسية املرتبطة بمؤشر إدارة املوارد البشرية. كما يمكن الطالب من مواجهة التحديات املقرر النظريات واملبادئ 

والصعوبات الرئيسية التي تواجههم في بيئة إدارة املوارد البشرية ويقدم لهم األدوات والتقنيات واملمارسات املستخدمة من قبل 

ل والقضايا التي صودفت في مكان العمل والتي قد يكون بعضها غير محدد متخصص ي إدارة املوارد البشرية للتعامل مع املشاك 

 املعالم.

 ( BA109)املتطلب السابق : 

 

  



MIS240 نظم املعلومات لالتحتية  ىالبن 

يقدم هذا املقرر للطالب دراسة متقدمة للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الالزمة لتشغيل وتطبيق نظم املعلومات. يتم 

تناول املوضوعات املتعلقة بأنظمة التشغيل )الهيكل والوظائف واألنواع واألمن( وشبكات الكمبيوتر )العناصر والبروتوكوالت 

 والتطبيقات( والحوسبة السحابية ومراكز البيانات التي سيتم تغطيتها في املقرر.

 ( MIS 211)املتطلب السابق :  

 

MIS251  إدارة موارد املعلومات 

املقرر إلى توسيع نطاق معرفة الطالب التفصيلية ببيئة األعمال من خالل تعريف الطالب بكيفية إدارة موارد املعلومات يهدف 

في بيئة األعمال. يطرح املقرر مواضيع تشمل تأثير تكنولوجيا املعلومات على األعمال التجارية واستراتيجية تكنولوجيا املعلومات 

ودور مدير املعلومات في  وتخطيط تكنولوجيا املعلومات وعمليات تكنولوجيا املعلوماتوحوكمة تكنولوجيا املعلومات 

 املؤسسة.

 (MIS 240)املتطلب السابق : 

 

MIS312 نظم دعم القرار اإللكتروني 

عملية لالهدف من هذا املقرر هو استكشاف مجال نظم دعم القرار والتحقق من الدعم الفعال للتقنيات األساسية املرتبطة بها 

صنع القرار. كما يهدف املقرر إلى تطوير فهم املنهجيات والتقنيات والنمذجة املستخدمة في نظم دعم القرار وذكاء األعمال 

 التجارية.

 ( MIS 251) املتطلب السابق: 

 

MIS314 نظم املعلومات املتكاملة 

لعمليات التجارية املتكاملة مع أنظمة إدارة موارد يوفر املقرر مراجعة شاملة ألنظمة املؤسسة، مع التركيز بشكل خاص على ا

يوفر املقرر تغطية مفصلة لبنية أنظمة املؤسسة والبيانات في أنظمة املؤسسة ومنصات تطبيق أنظمة إدارة  (.ERP)الشركة 

 (.ERP)يغطي هذا املقرر أيًضا العمليات التجارية الرئيسية التي تدعمها أنظمة إدارة موارد الشركة  (.ERP)موارد الشركة 

 الحديثة.

 ( MIS 251) املتطلب السابق: 

  

MIS321  تحليل نظم املعلومات 

نطقي، سيتعلم امليقدم املقرر للطالب تحليل نظم املعلومات ويوفر مهارات تحليل متطلبات نظم املعلومات ومواصفات النظام 

الطالب العديد من النهج واألدوات املنهجية إلدارة عملية التحليل والتقنيات التي من شأنها أن تسمح لهم بتحليل النظم في بيئة 

 الفريق.

 ( MIS 240)املتطلب السابق :  

 



MIS344 مقدمة في نظم قواعد البيانات 

أنظمة قواعد البيانات، فهو يقوم بتوسيع فهم الطالب ملناهج صيانة امللفات يعمل هذا املقرر على تطوير معرفة الطالب وفهم 

من خالل تقديم وشرح مفاهيم أنظمة قواعد البيانات وتطور أنظمة قواعد البيانات وأنواع قواعد البيانات، ويتم  ومعالجتها

 توضيح ما يلي بشكل شامل: الكيان والخصائص وقاعدة البيانات العالئقية و 
ً
ة بنية قاعدة البيانات وطرق نمذجة قاعدأخيرا

 .(SQL)البيانات وتعريف البيانات ولغات معالجة قاعدة البيانات مثل لغة قواعد البيانات 

 ( MIS 321)املتطلب السابق :  

 

MIS343 أمن وحماية نظم املعلومات 

مات ويشمل مواضيع مفاهيم أمن املعلو  يغطي املقرر مواضيع مختلفة تتعلق باملبادئ واملمارسات األمنية لنظم املعلومات

األساسية وتقنيات الهجوم الشائعة وسياسات األمان وأدوات التشفير األساسية وأنظمة التوثيق والتحكم في الوصول وأنواع 

 باإلضافة إلى ذلك، يبحث املقرر في القضايا القانونية واألخالقية املتعلقة بأمن أنظمة املعلومات.البرامج الضارة. 

 ( MIS 314)املتطلب السابق :  

 

BA349 ( إدارة العملياتE ) 

تم تصميم املقرر لتزويد الطالب باملعرفة واملهارات ذات الصلة مع التحول الفعال للمدخالت )املواد والعمالة ورأس املال 

راتيجية بما يتوافق مع استاملخرجات )املنتجات أو الخدمات( بطريقة تستكشف مقترحات قيمة الشركة لعمالئها  إلى) واإلدارة

اختيار وتصميم املنتجات وتخطيط القدرات واختيار العمليات وموقع املرافق يشمل املقرر مواضيع . األعمال في هذه الشركة

والتصميم والجدولة وتخطيط اإلنتاج الكلي وتخطيط املتطلبات املادية وأنظمة التصنيع الحديثة وأسس املستقبل. يساهم 

 وير الطالب كمحترفين مستقلين ومسؤولين في بيئة األعمال.املقرر في تط

 ( BA 109)املتطلبات السابقة:  

 

 MIS255 إدارة قواعد املعرفة 

يقدم املقرر للطالب مفاهيم إدارة املعرفة والقوى التي تقود أنظمة إدارة املعرفة. سيدرس الطالب املسائل املتعلقة بإدارة 

وتوليد املعرفة ونقل املعرفة وحلول إدارة املعرفة وتقنيات إدارة املعرفة والبنية التحتية ألنظمة إدارة املعرفة وأنواع املعرفة 

 (MIS 312)املتطلب السابق :  املعرفة. ويعرف املقرر الطالب على تطبيقات أنظمة إدارة املعرفة.

 

MIS361 األعمال اإللكترونية (E)   

متقدمة باملفاهيم التكنولوجية واآلثار االقتصادية والدستور الهيكلي ألنظمة األعمال يوفر هذا املقرر للطالب معرفة 

اإللكترونية مثل التجارة من شركة لشركة والتجارة من شركة ملستهلك والتجارة من مستهلك ملستهلك والتجارة من الحكومة إلى 

وتقنيات الدفع وقضايا أمن املعلومات وعالقات  املؤسسةإدارة األعمال وأي تقنية ناشئة أخرى. كما سيتم تغطية حلول أنظمة 

 من خالل مجموعة من املنصات 
ً
العمالء والقضايا االجتماعية والقانونية. يركز املقرر على كيفية تنفيذ األعمال إلكترونيا

 ( MIS 255)املتطلب السابق : الرقمية.



MIS363  نظم املعلوماتلموضوعات خاصة 

زويد الطالب بمعرفة تفصيلية باملوضوعات املختارة في أنظمة املعلومات التي تعكس االتجاهات الناشئة يهدف هذا املقرر إلى ت

أو مجاالت االهتمام بنظم املعلومات التي لم تتم تغطيتها بتعمق في املقررات األخرى في درجة البكالوريوس في نظم املعلومات 

في املوضوعات التالية: الوسائط االجتماعية وإنترنت األشياء والحوسبة  يتناول املقرر حالًيا التطورات والبحث اإلدارية.

السحابية والبيانات الضخمة. فإن املقرر بالتالي يتيح للطالب معرفة املوضوعات الجديدة واملستجدة املتعلقة باستخدام 

لى نظم ا املعاصرة ذات الصلة التي تؤثر عتقنيات نظام املعلومات الجديدة واملبتكرة وأساليب اإلدارة وقضايا االندماج والقضاي

املعلومات اإلدارية. يغطي املقرر مجاالت املعرفة ذات األهمية املهنية ملمارس ي ومديري نظم املعلومات. ستتم مراجعة محتويات 

حتمل و من املاملقرر بشكل دوري )مع مراعاة املوافقات ذات الصلة من الكلية والجامعة( لتضمين مواضيع أو بحوث أخرى لها أ

 أن يكون لها تأثير كبير على تطوير واستخدام نظم املعلومات.

 ( MIS 465)املتطلبات السابقة:  

 

MIS422   تصميم وتنفيذ نظم املعلومات 

يقدم املقرر معرفة متقدمة ملراجعة تطوير نظم املعلومات وتحويل مواصفات النظام الجديد إلى تصميم. يزود املقرر تصميم 

يقة وتصميم إجراءات دق فعالة وتصميم مدخالت فعالة وتصميم قاعدة البيانات وتصميم واجهة املستخدم الفعالةمخرجات 

 إلدخال البيانات ووثائق التصميم والتشفير والتجربة والحصول على موافقة املستخدم وتدريب املستخدمين وتنفيذ النظام.

 (MIS 321 + MIS 344 : املتطلب السابق) 

 

MIS464 بحث تطبيقي في نظم املعلومات اإلدارية 

منهجيات البحث املناسبة بشكل منهجي بهدف تطوير إما تطبيق برمجي مع تقرير بحثي مصاحب له أو تقرير  يطبق الطالب 

بحث شامل يستند إلى مشروع بحث آخر ساري املفعول تم اختياره من قبل الطالب وتم اعتماده من قبل املحاضر. سيتم 

روع البحث عادة الذي تم إجراؤه إلى صعوبات أو مواقف مشاريع حقيقية، مما يمنح فرصة فردية للطالب لتحمل توجيه مش

مسؤولية تنفيذ البحوث التطبيقية مع توجيهات من املشرف. سيوظف الطالب املعرفة واملهارات املكتسبة في املقررات التي 

ج خطيط العمل والوفاء باملواعيد النهائية، كما يجب عليهم إثبات نتائسبق دراستها وتنفيذها في البحث. سيطلب من الطالب ت

 التحقيق وكتابة تقرير شامل.

 (BA 307 + MIS 462 : املتطلب السابق) 

 

 

 

 

 

 

 

MIS445 الحوسبة املتنقلة 



األبنية واألمن و يغطي هذ املقرر بشكل شامل جميع جوانب الحوسبة املتنقلة ومنصات الحوسبة املتنقلة والشبكات الالسلكية 

واإلدارة وتطبيقات الحوسبة املحمولة مثل الرسائل املتنقلة ووكالء األجهزة املحمولة وتطبيقات االستشعار. يتعامل املقرر مع 

أساسيات تقنية األجهزة املحمولة ويبني عليها بشكل تدريجي للنظر في موضوعات أكثر تعقيًدا، بما في ذلك االتصاالت الشبكية 

ية وتطبيقات الحوسبة املحمولة واملنصات والبرامج الوسيطة والشبكات املحلية الالسلكية والشبكات الشخصية والالسلك

  واألمان الالسلكي واملواقع الالسلكية واإلدارة الالسلكية والدعم.

 ( MIS 436)املتطلب السابق : 

 

MIS454 أخالقيات نظم املعلومات اإلدارية 

الطالب بأساس قوي حول املبادئ واملفاهيم التي تقوم عليها دراسة األخالق واكتسابهم معرفة عميقة  يهدف هذا املقرر إلى تزويد

حول كيفية تأثير املفاهيم واإلجراءات األخالقية على مجال إدارة نظم املعلومات. يركز املقرر على املفاهيم األساسية 

ن ومستخدمي أنظمة املعلومات والقضايا األخالقية املتعلقة لألخالقيات واملعايير األخالقية لنظم املعلومات واملهنيي

 بالخصوصية والجرائم الرقمية.

 ( MIS 343)املتطلب السابق : 

 

MIS456  إدارة مشاريع نظم املعلومات 

لخاصة ايناقش هذا املقرر العمليات واألساليب والتقنيات واألدوات التي تستخدمها املؤسسات إلدارة مشاريع أنظمة املعلومات 

بدء وتخطيط وتنفيذ وإشراف وإغالق املشاريع. يعتبر هذا املقرر أن إدارة املشروع في املؤسسة الحديثة  بها. يغطي املقرر منهجية

هي نشاط دقيق قائم على الفريق، حيث تعد األنماط املختلفة من التقنيات بما في ذلك برامج إدارة املشاريع باإلضافة إلى البرامج 

ون الجماعي جزًءا ال يتجزأ من عملية إدارة املشروع. يقر هذا املقرر أيًضا بأن إدارة املشروع تنطوي على استخدام لدعم التعا

 املوارد داخل املنظمة باإلضافة إلى املوارد األخرى املكتسبة من خارج املؤسسة.

 ( MIS 314)املتطلب السابق : 

 

MIS462 تدريب ميداني 

. كما يدعم  التدريب امليداني عبارة عن
ً
مقرر ذو ساعات معتمدة. يمنح هذا املقرر الطالب خبرة عمل قد تم اإلعداد لها مسبقا

املقرر تحقيق األهداف الشخصية للطالب بأسلوب يتماش ى مع أهداف املؤسسة أو الوكالة املهنية. يوفر التدريب الداخلي 

وتشجيع تطوير املهارات في مجال محدد. يسمح التدريب  فرًصا الستكشاف الخيارات الوظيفية واختبار الخيارات الوظيفية

  للطالب بالربط بين النظرية والخبرة العملية باإلضافة إلى تطوير مهارات جديدة يمكن نقلها إلى أصحاب العمل في املستقبل.

 ساعة معتمدة(  90)املتطلبات السابقة: 
 

 

 

MIS436 تطوير تطبيقات الويب 



يغطي هذا املقرر املفاهيم املطلوبة إلثبات املعرفة الدقيقة ببرمجة خوادم تطبيقات الويب. سيكتسب الطالب معرفة متقدمة 

بالعناصر املعمارية األساسية في برمجة مواقع الويب التي تنتج املحتوى بشكل فعال. تتضمن أدوات التطوير األساسية التي 

(. كما سيغطي املقرر املوضوعات ذات PHPوبي إتش بي ) ((JavaScriptوجافا سكريبت  (HTML)سيتم تقديمها: إتش تي إم إل 

 الصلة التي تتناول تطوير املحتوى عند الضرورة حتى يتمكن الطالب من بناء تطبيقات مهمة.

  ( MIS 231)املتطلب السابق: 

 

MIS465 ذكاء األعمال 

إمكانياتها التي تشمل قدرات الذاكرة التنظيمية وإمكانيات التكامل يقدم هذا املقرر الدراس ي مفاهيم ذكاء األعمال مع 

وإمكانيات العروض التقديمية وأدوات وتقنيات ذكاء األعمال.  يغطي محتوى املادة في هذا املقرر مختلف جوانب استقصاء 

 املعلومات، بما في ذلك تأثيرات األعمال والتقنيات واإلدارة وتطوير استقصاء املعلومات.

 ( MIS 312املتطلبات السابقة: )

  

  ختياريةمتطلبات التخصص األ 

 MIS 356 تدقيق نظم املعلومات 

نظم املعلومات، حيث ينصب التركيز الرئيس ي لهذا املقرر على فهم ضوابط  يقدم املقرر املفاهيم األساسية لتدقيق ومراقبة

سيقدم املفاهيم والتقنيات املستخدمة في عمليات تدقيق نظم التدقيق وأنواع الضوابط وأثرها وكيفية إدارتها وتدقيقها. 

تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات وسيتعلم الطالب إدارة التدقيق والتعامل مع أفضل املمارسات واملعايير واملتطلبات 

 التنظيمية وتحكم املعلومات والضوابط.

 ( MIS 251)املتطلب السابق : 

 

MIS 210  نظم املعلومات املالية 

يهتم نظم املعلومات املالية بكيفية تأثير نظم املعلومات املحوسبة على التقاط البيانات املالية ومعالجتها واالتصال بها. يعرف 

ألعمال اهذا املقرر الطالب بمكونات أنظمة املعلومات املالية، أي األشخاص والتكنولوجيا والتدابير والضوابط الالزمة إلدارة 

اإللكترونية الداخلية والخارجية، مع التركيز على الضوابط الداخلية على هذه األنظمة. يقدم هذا املقرر الصعوبات في البيئة 

املالية من خالل الحلول املعتمدة على الكمبيوتر. يركز املقرر على مفاهيم نظم املعلومات والتكنولوجيا املطبقة في سياق 

همية نظم املعلومات املالية في كشف ومنع االحتيال. سيتعلم الطالب أكثر الطرق فعالية الستخدام نظم األعمال، كما يدرس أ

املعلومات في البيئة املالية، كما سيكتسب الطالب فهًما متقدًما ألهمية تطبيق أنظمة املعلومات املالية الفعالة في سياق 

 األعمال.

 (ACF 151 + MIS 211 :املتطلبات السابقة) 

 

 

BA241 ( أساليب كمية في اإلدارةE ) 



يقدم هذا املقرر مقدمة عن املفاهيم والنظريات واملبادئ املرتبطة وتطبيق األساليب الكمية في اإلدارة. يقوم املقرر بتطوير 

تمد املقرر يع الكفاءة الرياضية واإلحصائية الالزمة لتسهيل التقدم في مجاالت مثل إدارة العمليات الالزمة التخاذ القرارات.

. يركز املقرر على تطوير األساليب الكمية األكثر (STA101)على املفاهيم والتقنيات التحليلية التي تدرس في مبدأ اإلحصاء 

 مثل البرمجة الخطية والحساسية والنظرية الثنائية. وتستخدم األساليب الكمية في جميع قطاعات األعمال والحكومة 
ً
تطورا

 ي لالقتصاد. يجب أن تساهم املشاركة الفعالة في صنع القرار وفهم وتفسير البيانات اإلحصائية.والقطاع غير الربح

 ( STA 101)املتطلب السابق : 

  

BA 332  ةياالتصاالت التجار 

أهدافها و يتناول املقرر املفاهيم األساسية لالتصاالت التجارية املكتوبة والشفوية. يركز املقرر على أهمية عملية التواصل  

وأنواعها حيث يتيح للطالب تحقيق الكفاءات في كتابة األعمال التجارية بما في ذلك أنباء الرسائل التجارية السارة أو السيئة 

واملذكرات والبريد اإللكتروني والرسائل املقنعة والتقارير الرسمية. كما يعزز املقرر قدرات الطالب في استخدام االتصاالت 

تكنولوجيا املالئمة لوظائف األعمال املعاصرة. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يمهد الطريق لتنمية الطالب الشخصية اإللكترونية وال

 كمحترفين في عالم األعمال.

  (BA109 + ENG 111 :املتطلبات السابقة)  

  


