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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى x متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري X  إجباري ب.
 /الرابعة . السنة / المستوى الذي یقدم فیھ المقرر 3

 السابع
 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 1لغات البرمجة لتطبیقات المعلومات 

 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 
 

 
 ینطبق)(اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %66.6 32 المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
    اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
 %33.3 16  أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال
 32 محاضرات 1
 16 إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
 48 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 20 الواجبات 2
 20 المكتبة 3
 15 المشاریع /إعداد البحوث 4
  )(تذكرأخرى  5
 70 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 :رروصف العام للمقال .1
أن يتمكن الطالب من كيفية حتديد املشـــــكلة، وتشـــــخيصـــــها، والتعرف على العالقات الوظيفية وما يرتبط هبا من  •

 معلومات.
 أن يتمكن الطالب من اكتشاف البدائل املختلفة واملفاضلة بينها ومن مث اختيار البديل األمثل. •
 نيني ابلنظام.أن يكتسب الطالب املقدرة على إقامة عالقات عمل مع املع •
 أن يتعرف الطالب على طرق تصميم النظم. •
 أن يعرف الطالب مدى أمهية نظم املعلومات اإلدارية ونظم دعم القرارات يف بنائها. •

  الھدف الرئیس للمقرر. 2
 والتطبيقية.أن يكتسب الطالب القدرة على حتليل النظم وتتبع املشكالت اإلدارية ابلوسائل واألساليب العلمية 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع فهم األنظمة والقدرة على حتديدها والتعرف على مكو�هتا 1.1

 4ع فهم دور وواجبات حملل النظم 1.2

 1ع معرفة خطوات حتليل وتصميم النظم 1.3

 2ع أدوات مجع وتوثيق املعلوماتمعرفة  .41

 2ع معرفة أدوات حتليل وعرض البيا�ت : جداول /مناذج/ خرائط 1.5

 1ع معرفة وضع البدائل ومتطلبات النظام 1.6

 1ع معرفة عناصر التصميم 1.7

   

   

  المھارات 2
 1م ومكو�هتا الفرعيةاكتساب الطالب القدرة على حتديد األنظمة وفصل عناصرها   2.1

اكتساب الطالب القدرة على  تقسيم مراحل بناء وتطوير النظم والقدرة على العمل خالل  2.2
 تلك املراحل.

 1م

 1م القدرة على توظيف أدوات مجع املعلومات 2.3

 1م القدرة على قراءة وعمل أدوات التحليل 2.4

 1م القدرة على اقرتاح البدائل 2.5

 1م القدرة على توظيف عناصر التصميم 2.6

  الكفاءات 3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

 1ك تنمية مهارات االتصال من خالل اجملموعات الصغرية. 3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 النظرية العامة للنظم.
 املصطلحات االساسية يف تصميم وحتليل النظم: •
o  التحليــل، النظــام، املــدخالت، املخرجــات، املعــاجلــة، االجراءات، االمكــانيــات، حملـل

النظم، مصـــــــــــــمم النظم، التغذية املرتدة، النظم الفرعية، البيئة، العالقات، األهداف، التنفيذ، 
 املعلومات.

 أنواع النظم •
o ظـام العشـــــــــــــوائي، النظـام املغلق، النظـام املفتوح، النظـام احملـدد، النظـام االحتمـايل، الن

 النظام املستقر، النظام الساكن، النظام املتحرك، النظام اهليموستاتيكي.
 تصنيف النظم •
o .النظم الطبيعية، النظم االنسانية، النظم اجملردة، النظم االجرائية، النظم الفكرية 
 خصائص النظم  •
o .الشمولية، التعاونية، اهلرمية 
 خصائص النظام اجليد •

 القبول، السعة، الكفاءة، التكلفة، املرونة، الزمن، الدقة، البساطة، اجلودة •
 مواصفات حملل النظم.  •

3 

2 

 املعلومات ونظم املعلومات
 املعلومات والبيا�ت واملعرفة •
 تصنيف املعلومات •
o .املعلومات االدارية واملالية والتجارية والفنية 
o  دورية.املعلومات الدورية والغري 
o .املعلومات التنفيذية والغري تنفيذية 
o .املعلومات الرمسية والغري رمسية 

3 
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 مصادر املعلومات •
o املصادر الداخلية 
o املصادر اخلارجية 
 خصائص املعلومات •
o  ،الدقة، الفرتة الزمنية، الصالحية أو املالئمة، املرونة، الوضوح، عدم االحنياز، الشمول

 القياس الكمي، امكانية احلصول عليها.قابلية 
 اهلدف من املعلومات •
 طرق مجع املعلومات •
o أسلوب املقابلة الشخصية 
o استمارة االستقصاء 
 اقتصاد�ت املعلومات •
 كمية املعلومات. •
 جودة املعلومات •
 تتكاليف احلصول على املعلوما •

 عائد املعلومات. •

3 

 إجراءات النظام .
 تعريف إجراءات النظام •
o .املوضوع، اجملال، املراجع، األهداف، السياسة 
 مفهوم النظام يف ظل االجراءات. •
 أسباب توثيق االجراءات.  •
 أنواع كتيبات االجراءات •
o .دليل االجراءات 
o .كتيب السياسة 
o .كتيب التنظيم 
o .دليل دراسة النظم 
o  الرب�مج.كتيب واثئق 
o .كتيب مكتبة احلاسب اآليل 
o .دليل إعداد البيا�ت 
o .دليل التشغيل القياسي 

3 
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 اساليب كتابة االجراءات •
o .األسلوب القصصي أو الروائي 
o .أسلوب السيناريو 
o .اسلوب اخلطوة خطوة 
 جتهيز وإعداد االجراءات لنظام حمدد. •
 فن كتابة االجراءات. •
 اءات.تبسيط كتابة االجر  •
 خطوات دراسة وتبسيط االجراءات •
o .حتديد املشكلة وتعريفها 
o .مجع احلقائق أو البيا�ت 
o .حتليل البيا�ت واحلقائق 
o .حتسني النظام وتطوير العمل 
o .املراجعة والتقييم 
o .التأكد من سالمة الطريقة املقرتحة 
o .التنفيذ والتطبيق الصحيح للطريقة املقرتحة 
 عناصر دراسة تبسيط االجراءات •
o .توزيع العمل 
o  العمل. وأداءسري العمل وتسلسل خطوات تنفيذ 
o .خريطة سري العمل 

 حساب مدة العمل. •

4 

 وظائف نظم املعلومات
 مجع البيا�ت •
o تسجيل البيا�ت 
o تكويد البيا�ت 
o تصنيف البيا�ت 
o مراجعة وتنقية البيا�ت 
 البيا�تمعاجلة  •
o فرز البيا�ت 
o تلخيص البيا�ت 

33 
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o مقارنة البيا�ت 
o إجراء العمليات احلسابية 
 إدارة البيا�ت •
o ختزين البيا�ت 
o صيانة البيا�ت 
o اسرتجاع البيا�ت 
o النسخ والتكرار 
o النشر 

 أمن البيا�ت

5 

 خرائط التدفق املنطقي
 تعريف اخلرائط •
 اخلرائطأنواع  •
o خرائط األنشطة 
 اخلرائط االنسيابية 
 جداول اختاذ القرارات 
o خريطة ختطيط العمل 
o (جانت، بريت) خريطة اجلدولة الزمنية 
o خريطة توزيع العمل 
 االرشادات العامة لرسم اخلرائط •

 رموز اخلرائط

3 

. 

...6

. 

 مراحل حتويل النظام اليدوي إىل نظام آيل
 العملتوزيع  •
o جمموعة النظم 
o جمموعة الربجمة 
o جمموعة تشغيل احلاسبات اآللية 

3 

7 

 مراحل تطوير نظام املعلومات
 املشاكل اليت تعرتض تطوير نظم املعلومات •
 ية يف تطوير نظم املعلوماتاساألس املبادئ •
 تعريف املشكلة •

5 
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 دراسة اجلدوى (تعريف، مشاكل، قضا� رئيسية). •
 اجلدوى الفنية •
 اجلدوى التنظيمية •
 اجلدوى االقتصادية •
 خطوات دراسة اجلدوى •
 حتليل متطلبات املعلومات •
 دراسة احللول البديلة •
 تقرير دراسة اجلدوى •
 حتليل النظام احلايل •

 مراجعة أعمال حتليل النظام
 

8 

 تصميم النظام
 مفاهيم تصميم النظم •
 النظمأساليب تصميم  •
 العناصر املؤثرة يف تصميم النظام اجليد •
 خطوات تصميم النظام •
o التصميم العام 
o التصميم التفصيلي 
o أسلوب هيبو لتصميم النظام 
o .أسلوب جاكسون للتصميم 
 تصميم النظم املنطقية •
 أساليب تعيني متطلبات البيا�ت •

 تصميم النظم الطبيعية

6 

9 

 النظامكلفة أو تكاليف 
 أسس مقارنة وحساب تكاليف النظام. •
 عناصر حساب تكلفة النظام احلايل والنظام اجلديد. •
o .املساحة اجلغرافية 
o .املرتبات واألجور واملكافآت 
o .مستلزمات التشغيل 

12 
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 عناصر مقارنة التكلفة بني النظامني احلايل واجلديد. •
 تنفيذ النظام اجلديد

 النظام اجلديد.مرحلة تنفيذ  •
o .إقناع اإلدارة ابلنظام اجلديد 
o .احلصول على موافقة كتابية 
o .العرض الشفهي 
 التوثيق •
o .التوثيق للمستفيدين 
o .عملية توثيق النظام 
 ختطيط التنفيذ •
o فيذنطرق الت 
o طاقم التنفيذ. اختيار 
o .الرب�مج الزمن 
 تدريب األفراد •
o نظام.تدريب املستفيدون من ال 
o .أهداف ومكاسب النظام 
o .حدود وقيود النظام 
o .طاقم وأفراد التشغيل 
o .أساليب التدريب 
o .أسلوب الندوات والتعليم اجلماعي 
o .أسلوب التدريب اإلجرائي 
o .التدريب اخلصوصي 
o .التدريب يف املوقع 
 النظام اختبار •
o املدخالت. اختبار 
o املعاجلة. اختبار 
o .االستعراض 
o .التنفيذ ابحلاسب اآليل 
o قاعدة البيا�ت. اختبار 
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o املخرجات. اختبار 
 حتويل أو تنفيذ النظام. •
o .أنواع التحويل 
 .حتويل املعدات 
 .حتويل املعاجلة 
 .حتويل اإلجراءات 
o .طرق التحويل 
 .التحويل املباشر 
 .التحويل املتوازي 
 .التحويل املتدرج 
  يل الطوري املتداخل.التحو 
o .متابعة التنفيذ 

10 

 صيانة وأمن النظام
 أمهية صيانة النظام •
 مشكالت صيانة النظام •
 فريق صيانة النظام •
 موقع صيانة النظام •
 أمن نظم املعلومات •
 مناذج أمن النظام •

 عوامل ختريب النظام
 

3 

 48 المجموع
 

 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

1.1 

ـــدهـــا والتعرف  فهم األنظمـــة والقـــدرة على حتـــدي
 على مكو�هتا

الرتكيز على احملاضرة كوسيلة 
رئيسية للتدريس مع 

الوسائل املساعدة استخدام 
 مثل عارض البيا�ت

 بار تحر�ري اخت
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال

1.2 

الرتكيز على احملاضرة كوسيلة  فهم دور وواجبات حملل النظم
رئيسية للتدريس مع 

استخدام الوسائل املساعدة 
 مثل عارض البيا�ت

 بار تحر�ري اخت

… 

الرتكيز على احملاضرة كوسيلة  معرفة خطوات حتليل وتصميم النظم
رئــيســــــــــــــيــــــة لــلــتــــــدريــس مــع 

الوســائل املســاعدة اســتخدام 
 مثل عارض البيا�ت

 بار تحر�ري اخت

 

معرفــة أدوات حتليــل وعرض البيــا�ت : جــداول 
 مناذج/ خرائط/

استخدام أسلوب اجلماعات 
الفصـــــــــلية الصـــــــــغرية للنقاش 
ــــلــــف  ــــتــــــداول حــــول خمــــت وال
القضـــــــــــــا� االجتماعية ذات 

 الصلة ابملواضيع املدروسة.

 بار تحر�ري اخت

 بار تحر�ري اخت اتمحاضر  معرفة وضع البدائل ومتطلبات النظام 

 بار تحر�ري اخت محاضرات معرفة عناصر التصميم 

 معرفة أدوات مجع وتوثيق املعلومات 2.0

2.1 
اكتســــــــــــاب الطالب القدرة على حتديد األنظمة  

 ومكو�هتا الفرعيةوفصل عناصرها 

 

 محاضرات
 فرديتقييم 

2.2 

اكتســـــــاب الطالب القدرة على  تقســـــــيم مراحل 
بنـــاء وتطوير النظم والقـــدرة على العمـــل خالل 

 تلك املراحل.

 ديتقييم فر  محاضرات

 تقییم فردي محاضرات القدرة على توظيف أدوات مجع املعلومات 2.3

 اختبار عملي محاضرات القدرة على قراءة وعمل أدوات التحليل 2.4

 اختبار عملي تمحاضرا القدرة على اقرتاح البدائل 2.5

 اختبار عملي محاضرات القدرة على توظيف عناصر التصميم 2.6
 الكفاءات 3.0

3.1 
تنمية مهارات االتصــــــــــــال من خالل اجملموعات 

 الصغرية.
 بطاقة تقييم ورش عمل

3.2    
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 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال

…    

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

من خالل تطبیق  وتح��دی��د عن��اص�������ره ومكون��ات��ھ نظ��ام اقتراح: 1تكلیف  1
 المفاھیم المتعلمة

3 2% 

 %3 6 اختیار موضوع المشروع: تعریفة تحدید عناصره ( فریق عمل) 2

كتابة جدول المحتویات: جمع المعلومات األولیة ووص�������ف العملیات  (  3
 فریق عمل)      

8 10% 

 %10 11 فریق عمل) تطبیق الدراسة األولیة  ( 4
 %10 13 تحلیل المعلومات ورسم الخرائط  ( فریق عمل) 5
 %5 15 اقتراع متطلبات النظام الجدید مع رسم الخرائط 6

(تحس�������ین قیمة المش�������روع  16 عرض وتقییم المشروع 7
40(% 

 الحضور والمناقشة 8
 اختبار نھائي

 10%  
50% 

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
 
 

 :أنشطة اإلرشاد األكادیمي والدعم الطالبي -ھـ 
 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1
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  المساندةالمراجع 

 اإللكترونیةالمصادر 

 

                                              

. 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ)...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسیة، المختبرات، قاعات القاعات(

 :(حجرات احملاضرات واملختربات .. اخل)التعليمية املرافق    
مجھزة بوسائل عرض حدیث فصول أو مدرجات دراسیة  

المتوفرة بمعامل الجامعة. أجھزة الكمبیوتر – 2  
 معامل القسم

 التقنیة التجھیزات
 البرمجیات) الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  (جھاز

 

  

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 
 
 
 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم
 استبیان الطالب فاعلیة التدریس

 مباشر قیادات البرنامج ، أعضاء ھیئة التدریس فاعلیة طرق تقییم الطالب

الطالب ، المراجع النظیر ، أعض���اء ھیئة  مدى تحصیل مخرجات التعلم للمقرر
 غیر مباشر الدریس ، قیادات البرنامج

   

 

 

 

 

 

 

   
   

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
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 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق
 
 
 

 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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