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 نظم  المعلومات اإلدارية اسم المقرر:
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 Module Description                                    وصف المقرر :

مفهوم نظم  المعلومات اإلدارية ونشأتها وتطورها   التعرف الى

والتعرف على نظم المعلومات التشغيلية ، نظم المعلومات ومنظمات 

األعمال ، النظم في حل المشاكل اإلدارية و نظم المعلومات 

االستراتيجية و تقنية المعلومات / األجهزة المستخدمة في نظم 

الشبكات المستخدمة في نظم المعلومات و البرمجيات ، االتصاالت و

 المعلومات، قواعد البيانات ومعالجة الملفات، نظم أتمته المكاتب.

Recognition to the concept of management 

information systems , origins , evolution and to 

identify information systems operational, 

information systems and business 

organizations, systems in solving the problems 

of administrative and nformation systems 

strategy and information technology / 

equipment used in information systems and 

software, telecommunications and networks 

used in information systems, databases and 

processing files, office automation systems. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Module Aims                        أهداف المقرر :

 التعرف على مفهوم نظم  المعلومات اإلدارية. 1
Recognize the concept of management 

information systems. 

 نشأت وتطور نظم المعلومات اإلدارية. 2
The origin and evaluation of 

management information systems. 

 التعرف على نظم المعلومات التشغيلية 3
Identification of operational information 

systems 

4 
التعرف على العالقة بين نظم المعلومات ومنظمات 

 األعمال.

Identify the relationship between 

information systems and business 

organizations. 

 التعرف على النظم في حل المشاكل اإلدارية. 5
Know the systems which solve 

administrative problems. 

 الربط بين نظم المعلومات االدارية واستراتيجية األعمال. 6

The link between management 

information systems and business 

strategy. 

 
 

 Learning outcomes                                                               التعليم:  مخرجات
 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:                 

1 
نظم  المعلومات ل المفاهيم األساسية إكساب الطالب 

 هنشأت وتطور اإلدارية

the student  acquires the  concepts of 
management information systems 
origins and evolution. 

2 
العالقة بين نظم المعلومات  اكساب الطالب مهارات تحليل

 ومنظمات األعمال.

the student  acquires the analytical a 
skills between information systems and 
business organizations. 

 المشاكل اإلدارية.القدرة على حل  3
The ability  to solving administrative 
problems. 

4 
لمعلومات االدارية  القدرة على الربط بين نظم 

 واستراتيجية األعمال.

The ability to link between management 
information systems and business 
strategy. 

 

 



 

 محـــتوى المقـــرر                     

 

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات
ساعات 

 التدريس
 6 2 التعرف الى مفهوم نظم  المعلومات اإلدارية

 3 1 نشأة وتطور  نظم  المعلومات اإلدارية

 1 نظم المعلومات التشغيلية
3 

 1 نظم المعلومات ومنظمات األعمال
3 

 1 حل المشاكل اإلدارية النظم في
3 

 1 نظم المعلومات االستراتيجية
3 

 1 األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات/ تقنية المعلومات 
3 

 1 البرمجيات/ تقنية المعلومات 
3 

 1 االتصاالت والشبكات المستخدمة في نظم المعلومات
3 

 6 2 قواعد البيانات
 3 1 معالجة الملفات

 3 1 المكاتب نظم أتمته
 3 1 مراجعة
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