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كلية العلوم اإلدارية والمالية
نبذه عامة
تأسست كلية العلوم اإلدارية والمالية في جامعة البترا عام  .1991تقدم الكلية برامج دراسية متطورة
في ستة تخصصات هي (إدارة األعمال ،العلوم المالية والمصرفية ،المحاسبة ،األعمال والتجارة
اإللكترونية ،نظم المعلومات اإلدارية ،والتسويق) ،لتعد طلبتها للعمل مستقبالً في المجاالت اإلدارية
والتسويقية والمالية والمحاسبية والمعلوماتية في مؤسسات القطاعين العام والخاص أو األعمال
الحرة ،أو متابعة الدراسات العليا في هذه التخصصات .كما بدأت الكلية بتقديم برنامج الماجستير في
التسويق في بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  2013 / 2012بعد أن نجحت في تقديم
برنامج الماجستير في إدارة األعمال MBAفي الفصل األول من العام الدراسي  ،2012 / 2011ومن
المخطط أن تقوم الكلية بطرح برامج دراسات عليا في تخصصات أخرى في األعوام القادمة.
ويجري تزويد الطلبة في جميع هذه التخصصات بالمعرفة العلمية والتطبيقات العملية مصحوبة بإرشاد
مكثف من قبل أعضاء الهيئة التدريسية مع التركيز على استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات،
باإلضافة إلى استخدام اللغة اإلنجليزية في مجاالت الدراسة كي تساعد الطلبة على اإلندما في الحياة
العملية بسهولة ويسر .ويتم تحميل المادة العلمية لجميع المواد التي تقدمها أقسام الكلية على
الـ  Blackboardكخطوة أولى نحو التعليم اإللكتروني .واستمرت الكلية بتنفيذ برنامج مكثف
لالبتعاث للحصول على درجة الدكتوراة في تخصصات الكلية المختلفة.
وتتطلع الكلية مستقبالً إلى:
 .1تقوية وتطوير برنامجي الماجستير في إدارة األعمال  MBAوالتسويق.
 .2استحداث برا مج ماجستير أخرى في المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في األعوام القادمة.
 .3االستمرار في تطبيق معايير ضمان الجودة في مختلف مجاالت عملها األكاديمية واإلدارية.
 .4ا إلستمرار في عمليه التحول التدريجي نحو التعلم اإللكتروني بكل جوانبه بإستخدام نظم التعليم
اإللكترونية المتاحة في الجامعة.
 .5تفعيل نشاطات حاضنة األعمال وجعلها مركزا لتحويل إبتكارات وإبداعات الطلبة إلى مشاريع
إستثمارية واعدة.
 .6تحويل الكلية إلى "كلية خضراء" من خالل أنشطة المحافظة على نظافتها وعدم التدخين فيها
وذلك بمشاركة الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية فيها.
الرؤية
المفضلة للطلبة الباحثين عن تعليم ذي نوعية عالية في مجاالت األعمال في األردن
الكلية
تكون
أن
ّ
والدول المجاورة.
الرسالة
تقديم تعليم متميز ومعترف به دوليا ً يتالءم واحتياجات الطلبة وأسواق العمل المحلية واإلقليمية
والدولية ،وتطوير برامجها األكاديمية وقدرات كوادرها باستمرار وتشجيع البحث العلمي لتحافظ على
ّ
المتميزة في ميدان التعليم العالي.
موقعها وسمعتها
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األهداف
 تقديم برامج أكاديمية ذات مستوى مت ّميز مالئمة الحتياجات الطلبة وسوق العمل.
عال مت ّميز في مجال األعمال وتنمية قدراتهم إلى حدودها القصوى .
 تزويد الطلبة بتعليم ٍ
 تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي تمكنّهم من فهم بيئة األعمال والنجاح فيها .
 توفير بيئة عمل مالئمة للبحث العلمي والتدريس بأحدث األساليب والتجهيزات.
 خدمة المجتمع المحلي من خالل تبادل المعلومات والخبرات وتقديم االستشارات.
تضم الكلية األقسام التالية :
 قسم إدارة األعمال.
 قسم المحاسبة.
 قسم نظم المعلومات اإلدارية.

 قسم العلوم المالية والمصرفية.
 قسم األعمال والتجارة اإلليكترونية.
 قسم التسويق.

األقسام التي تقدم برامج دراسات عليا في الكلية :
 قسم إدارة األعمال  :برنامج الماجستير في (إدارة األعمال)(MBA).
 قسم التسويق  :برنامج الماجستير في (التسويق).
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قسم نظم المعلومات اإلدارية
نبذه عامة
نظم المعلومات اإلدارية مجال علمي متخصص يربط بين أدوات وأساليب إدارة األعمال الحديثة من
جهة ونظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى ،للمساعدة في تحقيق أهداف المنظمات
والوصول إلى تفوقها االستراتيجي .فهو يمثل نقطة التقاء وتقاطع لعلم اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات
والنظم الحاسوبية ،بحيث يكون الهدف تطوير وإنشاء أنظمة معلومات قادرة على تطوير أداء
المؤسسات واإلدارات وتحسينه واالرتقاء به وتبسيط العمليات اإلدارية المعقدة ،وجعل المعلومات ذات
القيمة العالية متوفرة دائما .يقدم القسم خطة دراسية متكاملة من ( )132ساعة معتمدة تتضمن مواداً
في مجاالت تكنولوجيا المعلومات وإدارة األعمال في منظومة متكاملة إلعداد خريج يستطيع أن يقوم
بدوره المنوط به في تطوير وإدارة األنظمة المعلوماتية .وباإلضافة إلى المعارف النظرية التي يتم
تدريسها باللغة االنجليزية ،يتم تدريب طلبة القسم عملياً على استخدام نظم وتطبيقات تكنولوجيا
المعلومات.
حقق القسم نتائج متميزة في امتحانات الكفاءة الجامعية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي حيث جاء
ترتيبه في المركز األول منفرداً بين الجامعات الخاصة في دورة الربيع  2007وفوق المعدل الوطني
في دورة الخريف .2007
الرؤية
أن يكون القسم مركزا للتميز واإلبداع لتوفير كفاءات عالية التأهيل قادرة على التميز في بيئة األعمال
التنافسية وإدخال التكنولوجيا المناسبة في منظمات األعمال في األردن والمنطقة.
الرسالة
تقديم المعرفة المناسبة وبناء المهارات الضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل ومواجهة التغيرات
في بيئة األعمال ،وذلك من خالل التطوير المستمر للعملية التعليمية والتوسع في البحوث العلمية
والتطبيقية.
األهداف
تزويد الطلبة بالعلوم الحديثة والمتعلقة في المجاالت اإلدارية لفهم بنية وعمليات منظمات

األعمال وبيئة عملها .
 تعريف الطلبة بآخر المستجدات في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة.
تقديم المعارف وبناء المهارات التي تمكن الطلبة من تجسير الفجوة بين احتياجات بيئة األعمال

و الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات.
 توفير وتحفيز بيئة مناسبة لقيام أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة السنوات األخيرة في القسم
بإجراء البحوث العلمية والتطبيقية .
 تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمجتمع المحلي .
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in:
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عدد
)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية
الساعات
Credit
Prerequisite
Course Title (English)
Hours
University Compulsory Requirements (12 Hours)
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099 / P.T
3
Arabic Language(1)
9402099 / P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
University Elective Requirements (Humanities) (6 Hours)
3
Arab & Islamic Civilization
3
Civilization & Thought
9400111
3
Arabic Language (2)
6
9400121
3
English Language (2)
3
Principles of Communication
3
Human Rights
المتطلب السابق

المجموع

University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (3 Hours)
3

Fundamentals of Economics (Not for
this Major)
3
Political Science
6
3
Contemporary Issues
3
Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture & Health)
(6 Hours)
3
Science & Life
3
Sports & Health
3
Ecology
3
3
First Aid
3
Food and Nutrition in Our Life
9601099 / P.T
3
Computer Skills (Compulsory for
this Major)
Faculty Compulsory Requirements (21 Hours)

21
9600101

3

Principles of Management

3

Principles of Microeconomics

3

Principles of Statistics

3

Principles of Accounting (1)

3

Introduction to e-Business

3

Management Information Systems

3

Principles of Marketing

نظم المعلومات اإلدارية
)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course
No.
) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
التربية الوطنية
9400100
العلوم العسكرية
9400109
)1( لغة عربية
9400111
)1( لغة إنجليزية
9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة اختيارية
) ساعات6( ) متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم اإلنسانية
حضارة عربية إسالمية
9400101
حضارة وفكر
9400102
)2( لغة عربية
9400112
)2( لغة إنجليزية
9400122
مبادئ االتصال
9400191
حقوق االنسان
9700102
)متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم االجتماعية واالقتصادية
) ساعات3(
)مبادئ االقتصاد (لغير طلبة هذا التخصص
9300112
Course Title (Arabic)

علوم سياسية
9400104
قضايا معاصرة
9400105
القضية الفلسطينية
9400131
مدخل إلى علم االجتماع
9400171
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة
) ساعات6( ) والصحة
العلم والحياة
9100101
الرياضة والصحة
9400140
علم البيئة
9400151
االسعافات األولية
9500101
الغذاء والتغذية في حياتنا
9500111
مهارات حاسوبية (إجباري لهذا
9600101
)التخصص
) ساعة21( متطلبات كلية إجبارية
مبادىء اإلدارة

301101

مبادىء اإلقتصاد الجزئي

302101

مبادئ اإلحصاء

302111

)1( مبادىء المحاسبة

303101

مقدمة في األعمال اإللكترونية

304101

نظم المعلومات اإلدارية

305201

مبادىء التسويق

306101

) ساعة60( متطلبات قسم إجبارية

Department Compulsory Requirements (60 Hours)
302110

3

Operations and Production
Management

إدارة العمليات واالنتا

301212

301101

3

Commercial Legislation (1)

)1( تشريعات تجارية

301221

10

إدارة الموارد البشرية

301311

إدارة شبكات التواصل االجتماعي والعالقة
مع الزبائن

304311

e-Supply Chain Management

اإلدارة اإللكترونية لسلسلة التزويد

304401

3

Business Intelligence Systems

أنظمة األعمال الذكية

304402

305302

3

Entrepreneurship and building the
project business plan

الريادة وبناء خطة عمل المشروع

304411

9600101

3

Programming Fundamentals

أساسيات البرمجة

305203

305203

3

Programming Language

لغة برمجة

305204

305201

3

Decision Support Systems

نظم مساندة القرارات

305301

305201 +
305203

3

Databases

قواعد البيانات

305302

305302

3

Information Systems Analysis &
Design

تحليل وتصميم نظم المعلومات

305305

305201

3

Computer Networks

شبكات الحواسيب

305306

305201

3

Knowledge Management

إدارة المعرفة

305307

305201

3

Web Sites Design & Management

تصميم وإدارة مواقع االنترنت

305309

305201

3

e-Commerce & e-Payment

التجارة االلكترونيه والدفع االلكتروني

305320

305302

3

Information Security & Legislation

أمن وتشريعات المعلومات

305402

305309

3

Multimedia Systems & Applications

نظم وتطبيقات الوسائط المتعددة

305403

305305

3

Information Systems Projects
Management

إدارة مشاريع أنظمة المعلومات

305406

304411 +
305305 + 90
hours

3

Graduation Project/ Field Training

 تدريب ميداني/ مشروع تخر

305498

301101

60

3

Human Resources Management

304101

3

Social Media and Electronic
Customer Relationship
Management

305201 +
304101

3

305302

Department Supportive Compulsory Requirements (9 Hours)
302111
9
303101

3

Introduction to Research Methods

3

Mathematics For Business

3

Principles of Accounting (2)

303102

قواعد البيانات المتقدمة

305303
305304

نظم التشغيل

305308

3

Enterprise Resource Planning
Systems

نظم تخطيط موارد المؤسسات

305404

305201

3

Special Topics in Information
Systems

موضوعات خاصة في نظم المعلومات

305407

305201

3

Information Resources
Management

إدارة مصادر المعلومات

305410

3

Advanced Databases

305203

3

Advanced Visual Programming

305201

3

Operating Systems

305302

301101

3

Strategic Management

302101

3

Principles of Macroeconomics

305201+303102

3

Accounting Information Systems

304101

3

Mobile Commerce

305201

3

E - Marketing

3

) ساعات6( متطلبات قسم إختيارية من أقسام أخرى
اإلدارة االستراتيجية

301401

مبادئ االقتصاد الكلي

302102

نظم المعلومات المحاسبية

303310

التجارة االلكترونية المتنقلة

304309

التسويق اإللكتروني

306314

) ساعات3( متطلبات حرة

Free Requirements (3 Hours)

132

302110

)2( مبادئ المحاسبة

البرمجة المرئية المتقدمة

305302

Department Elective Requirements( From Other Faculty Departments) (6
Hours)

6

301103

رياضيات للعلوم اإلدارية

) ساعات6( متطلبات قسم إختيارية

Department Elective Requirements (6 Hours)

6

) ساعات9( متطلبات قسم مساندة إجبارية
مقدمة في مناهج البحث العلمي

3

xxxxxx

مجموع الساعات

Total Hours
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الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة
البكالوريوس في:

نظم المعلومات اإلدارية

السنة األولى
(  30ساعة)

رقم المادة
301101
302110
303101
304101
9600101

رقم المادة

السنة الثانية
(  36ساعة)

السنة الثالثة
(  36ساعة)

السنة الرابعة
(  30ساعة)

الفصل األول
عنوان المادة

301103
301212
302101
305203
9400121
xxxxxx

إدارة العمليات واالنتا
مبادئ االقتصاد الجزئي
أساسيات البرمجة
لغة إنجليزية ()1
متطلب جامعة اختياري ()1
المجموع

xxxxxx

رقم المادة
304401
304411
305402
305406
xxxxxx

()2018/2017

الفصل األول
عنوان المادة
مبادئ اإلدارة
رياضيات للعلوم اإلدارية
مبادئ المحاسبة ()1
مقدمة في األعمال اإللكترونية
مهارات حاسوبية
المجموع

مقدمة في مناهج البحث العلمي

رقم المادة
305302
305306
305320
305403
9400111

Suggested Study Plan For a Bachelor
Degree in:

الفصل األول
عنوان المادة
قواعد البيانات
شبكات الحواسيب
التجارة اإللكترونية والدفع االلكتروني
نظم وتطبيقات الوسائط المتعددة
لغة عربية ()1
متطلب قسم اختياري /أقسام أخرى
()1
المجموع

Management Information Systems

س .م
3
3
3
3
3
15

رقم المادة
301221
302111
303102
305201
306101

س .م
3

رقم المادة
304311

الفصل الثاني
عنوان المادة
تشريعات تجارية ()1
مبادئ اإلحصاء
مبادئ المحاسبة ()2
نظم المعلومات اإلدارية
مبادئ التسويق
المجموع
الفصل الثاني
عنوان المادة
إدارة شبكات التواصل االجتماعي
والعالقة مع الزبائن
لغة برمجة
نظم مساندة القرارات
تصميم وإدارة مواقع االنترنت
التربية الوطنية
متطلب جامعة اختياري ()2
المجموع

3
3
3
3
3
18

305204
305301
305309
9400100
xxxxxx
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الفصل الثاني
عنوان المادة
مشروع تخر  /تدريب ميداني
العلوم العسكرية
متطلب قسم اختياري ()2
متطلب جامعة اختياري ()4
مادة حرة
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
15

س .م
3
3
3
3
3
3
18

س .م
3
3
3
3
3
3
18

س .م
3
3
3
3
3
15

معلومات المواد
رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخر .
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخر .
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

()0-3:3

 9400100التربية الوطنية
National Education
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشئة ثم بيان أهمية موقعع األردن وأصعوله السعكانية .تتبعع الحضعارات القديمعة
على أرض األردن .طابع األردن اإلسالمي حتى نهاية الخالفة العثمانية ثعم مراحعل قيعام الدولعة األردنيعة .الهاشعميون فعي
التاريخ ،الثورة العربية الكبرى ،انجعاز وسياسعات الملعك المؤسعس (عبعدل األول) ،الملعك طعالل ،الملعك الحسعين ،الملعك
عبدل الثاني :فكره السياسي وفلسفة األردن أوالً .إضافة لبيان النظام السياسي ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
وصالحيات السلطا ت الثالث ،ثم التطور الدستوري والمسيرة الديمقراطيعة االدسعتور والميثعاقك .كعذلك المجتمعع األردنعي
الخصععائص والمشععكالت والحععرام االجتمععاعي .التعريععف بالتحععديات السياسععية ،األمععن فععي مرتكزاتععه وفلسععفته .التحععديات
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو السكاني والخطة االستراتيجية للسكان ،كذلك المحور الثقافي والتربوي واإلعالمي.
()0-3:3

 9400109العلوم العسكرية
Military Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها من حيث النشأة والتطور .أنواع الحعروب .نشعأة وتطعور مديريعة األمعن الععام
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني .دور القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
الثورات والحروب مثل  :الثورة العربية الكبرى وحرب  1948و  1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
()0-3:3

 9400111لغة عربية ()1
)Arabic Language (1
متطلب سابق P.T / 9401099 :
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي القراءة واالستماع ،باالعتماد على نصوص
مختارة تعالج معالجة تحليلية ،تنمي القدرة على فهم اللغة مكتوبة ومسعموعة فهمعا عميقعا ناقعدا ،وتتخعذ منطلقعا لدراسعة
قواعد تركيب الجملعة (القواععد النحويعة) وقواععد تركيعب الكلمعة (القواععد الصعرفية) دراسعة وايفيعة ،وخاصعة القواععد
الشائعة التي يكثر فيها الخطأ .وتهتم المادة كذلك بدور الكلمة في تأدية المعنى ،واستعمال المعجم.
()0-3:3

 9400121لغة إنجليزية ()1
)English Language (1
متطلب سابق  :امتحان مستوى ) (P.Tأو 9402099
تركز على المهارات اللغوية األربع( ،القراءة والكتابة واالستيعاب السمعي) مع عناية خاصعة بمهعارتي الكتابعة والقعراءة
وتعلم القواعد والواائف اللغوية/التواصلية  ،وتهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة انجليزية (.)2
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).
()0-3:3

 9400101حضارة عربية إسالمية
Arab & Islamic Civilization
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المعادة إلعى التعريعف بالحضعارة العربيعة اإلسعالمية فعي إطارهعا اإلنسعاني الععالمي ،وتعدريس منجعزات الععرب
المسععلمين فععي الععنظم ،والعلععوم ،والفنععون ،واالجتمععاع ،وأثععر الحضععارة العربيععة اإلسععالمية فععي الحضععارة الغربيععة والفكععر
اإلنساني بصفة عامة بما فيها المنجزات اإلبداعية.
()0-3:3

 9400102حضارة وفكر
Civilization & Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تحديد معنى الحضارة ،وبيان شروط قيامها وتطورها ،وعرض مظاهرهعا وتجلياتهعا اإلبداعيعة ،ثعم
تتناول المادة بالدراسة والتحليل واحدة من الحضعارات اإلنسعانية الكبعرى (الشعرقية القديمعة ،أو اليونانيعة ،أو األوروبيعة
الحديثة) ويمثل لذلك بنصوص فكرية مختارة ،تُع ّرف بنظرة أبناء هذه الحضارة إلى العالم ،والوجود ،واإلنسان.
()0-3:3

 9400112لغة عربية ()2
)Arabic Language (2
متطلب سابق 9400111 :
تهدف هذه المادة إلى تعميق المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلبة فعي المتطلعب الجعامعي اللغعة العربيعة ( )1وتوسعيعها
مع االهتمام الخاص بعالتعبير الشعفوي ،والتعبيعر الكتعابي ،ويعتمعد فعي تحقيعق ذلعك علعى نصعوص مختعارة متفوقعة ،تتخعذ
منطلقععا لرفععع مسععتوى قععدرة الطلبععة علععى فهععم اللغععة العربيععة مكتوبععة ومسععموعة مععن جهععة ،ودراسععة القواعععد النحويععة،
والصرفية ،ودالالت األلفاا دراسة وايفية بصورة أعمق وأوسع من جهة أخرى.
()0-3:3

 9400122لغة إنجليزية ()2
)English Language (2
متطلب سابق 9400121 :
لغة انجليزية لألغراض التخصصية تهدف الى تطوير المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب فعي المتطلعب الجعامعي لغعة
انجليزية ( ) 1مع االهتمام الخاص بالمفاهيم والمهارات والمفعردات التعي يحتاجهعا فعي حقعل تخصصعه ،معن خعالل دراسعة
نصوص مختارة .كما تركز المادة على المنهج التواصلي في تعلم اللغة.
()0-3:3

 9400191مبادئ االتصال
Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة باالتصال البشري ،بدءاً باالتصال الذاتي وصعوال إلعى االتصعال العدولي ،معع التركيعز علعى
االتصال الجماهيري وتأثيره في حياتنا المعاصرة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).

()0-3:3

 9700102حقوق االنسان
Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان ،والتعرف على حقوق اإلنسان في ال األمم المتحدة ،واإلعالن
العععالمي لحقععوق اإلنسععان ،وأيضععا العهععدين الععدوليين لحقععوق اإلنسععان ،واالتفاقيععات الدوليععة األخععرى لحقععوق اإلنسععان،
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
وحقوق اإلنسان في ال المنظمات العربية واإلسالمية ،وأخيرا موقع األردن القانوني في اعل االتفاقيعات الدوليعة لحقعوق
اإلنسان.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 6س .م).

()0-3:3

 9300112مبادئ االقتصاد
Fundamentals of Economics
متطلب سابق  :ال يوجد
تحتوي هذه المادة على موضوعات أولية في علم االقتصاد كتعريف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية و نظرية العرض
و الطلب في تحديد األسعار وعوامل اإلنتا  .كمعا تتضعمن دراسعة للنشعاط االقتصعادي الكلعي وحسعابات العدخل القعومي و
نظريات التواف واإلنتا و موضعوعات متفرقعة كالبطالعة و التضعخم و النقعود و البنعوم و التنميعة االقتصعادية والتجعارة
الخارجية.
()0-3:3

 9400104علوم سياسية
Political Science
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة العلوم السياسية إلعى تنعوير الطلبعة وتزويعدهم بالمبعادئ الهامعة لمفهعوم السياسعة وكيعف تطعور هعذا المفهعوم
وعالقته بالعلوم األخرى  ،كما تمكن الطلبة معن االطعالع والفهعم لمرتكعزات السياسعة معن حيعث التعريعف ورأي المفكعرين
فيها ،كما يستطيع الطالعب التععرف علعى مفهعوم الدولعة  ،والحكومعة ،وأشعكال الحكومعات ،ممعا يعزوده ٍبمعلومعات غزيعرة
تجعله على علم ودراية بما يدور من حوله في عالم السياسة.
()0-3:3

 9400105قضايا معاصرة
Contemporary Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التوعية بأهم القضايا والمشكالت المعاصرة ،التي يعاني منها الوطن العربي ،ويراععى فعي اختيعار
مثل هذه القضايا والمشكالت أن تكون ذات طابع اقتصادي ،أو اجتماعي ،أو ثقافي ،أو سياسي.
()0-3:3

 9400131القضية الفلسطينية
Palestinian Cause
متطلب سابق  :ال يوجد
تستهدف هذه المادة إعطاء الطالب صورة مكثفة وشعاملة ععن جعذور القضعية الفلسعطينية وصعيرورتها وتطوراتهعا حتعى
نهاية عهد االنتداب البريطاني على فلسطين في العام 1948؛ إذ كل ما جاء بعد هذا التاريخ إنما هو امتداد لتلعك الجعذور؛
أوضاع الفلسطينيين كما كانت عشية الحرب العالمية األولى؛ تعهدات الحرب العالمية األولى؛ بريطانيا وفلسطين ،الحركة
الصهيونية ،الفلسعطينيون فعي مواجهعة االنتعداب والصعهيونية وفلسعطين فعي األمعم المتحعدة ( ،)1947ثعم تحليعل للقضعية
الفلسطينية.
()0-3:3

 9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
معن الموضوعععـات التععي يمكعن أن تسععاعد الطالععب فععي فهعـم المجتمععع والنظععـم السائععـدة فيعه ،والتعريععف بعمليععات التفاعععـل
االجتمـاعي والظـواهـر االجتماعيـة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحرام االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3س .م).

()0-3:3

 9100101العلم والحياة
Science and Life
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسعة تطععور العلععم والطريقععة العلميعة والتفكيععر العلمععي واسععتحداث الوسععائل التكنولوجيعة المختلفععة ،والعالقععة بععين العلععم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقععل واالتصععال وسععائر مشععاكل الحيععاة األخععرى  ،وتبععين كععذلك العالقععة المتبادلععة بععين اإلنجععازات العلميععة والتكنولوجيععة
والمجتمع الحديث وأثر ذلك على مستقبل اإلنسان.
()0-3:3

 9400140الرياضة والصحة
Sports and Health
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المعادة دراسعة مفهعوم اللياقعة البدنيعة وأهميتهعا وارتباطهعا بالمراحعل العمريعة  ،وتزويعد العدارس بنمعاذ متنوععة
لقياس عناصر اللياقة البدنية  ،وتسعى المادة إلى توفير قدر معقول من مفهوم التغذية وأهميتها للنشاط البدني ومكونات
الغععذاء وعناصععره ومصععادر الطاقععة للنشععاط الحركععي ً ،والقععوام  .باإلضععافة إلععى اإلصععابات الرياضععية وطععرق إسعععافها .
وتتعرض المادة إلى رياضة المرأة والرياضة في اإلسالم  ،والى تطّور الرياضة في األردن  ،باإلضافة إلى مضار التدخين
والمنشطات وأثرها على الرياضة والصحة  .باإلضافة إلى التمارين الرياضية وتأثيرها على الجهازين الدوري والتنفسي.
()0-3:3

 9400151علم البيئة
Ecology
متطلب سابق  :ال يوجد
تناول المساق تعريف مفهومي التربية والبيئعة ،ويركعـز علعى التربيعة البيئيعة معن حيعث مبرراتهعا والفلسعفة التعي ترتكعز
عليهعا وأهعدافها .كمعا يركعز علعى دراسعة النظعام البيئعي معن حيعث خصائصعه ومكوناتعه ،والعدورات البيوجيوفيزيائيعة.
والمشكالت البيئية المختلفة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  ،ويتعرض لموضوع التزايد السكاني والتلوث
الهوائي ونقص المياه والطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية  ،والحلول المقترحة للحد من هذه المشكالت .ويقَدم ذلك كلعه
مع عرض إمكانية المساهمة الفردية والجماعية و القانونية في الحفاا على البيئة.
()0-3:3

 9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطعوارئ
من اجل انقاذ حياة المصابين او التخفيف معن اصعاباتهم ومنعع تعدهور حعالتهم الصعحية المقعرر يعطعي معلومعات نظريعة
وعملية في االنععا القلبعي الرئعوي والحعاالت التعي تشعكل خطعورة علعى حيعاة المصعابين كاالختنعاق والنزيعف والحعروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3س .م).

()0-3:3

 9500111الغذاء والتغذية في حياتنا
Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريعف بالعناصعر الغذائيعة وأهميتهعا ومصعادرها .كمعا توضعح عالقعة التغذيعة بالصعحة والمعرض.
وتتطرق المادة إلى التعريف بمباديء التغذية السليمة والمجموعات الغذائية وأسعس اختيعار الغعذاء الصعحي .كمعا تشعرح
مواضيع مختارة في الغذاء والتغذية والحميات وحاالت أمراض العصر واألمراض المزمنة ،وتغذية االنسان خالل مراحل
الحياة المختلفة وفي النشاط البدني لإلنسان.
()0-3:3

 9600101مهارات حاسوبية
Computer Skills
متطلب سابق 9601099/P.T :
هعذا المسععاق يعطععي لمحععة عامعة عععن االنترنععت  ،برتوكععوالت االنترنععت والشعبكة العنكبوتيععة العالميععة وتشععمل :تكنولوجيععا
االنترنت وخدماتها المختلفة مثل الرسائل االلكترونية  ،بروتوكول نقل الملفعات  ،بروتوكعول العتحكم ععن بععد والدردشعة.
دراسععة مبععادئ التصععفح  ،محركععات البحععث و البوبععات  ،تصععميم و تنفيععذ مواقععع انترنععت باسععتخدام لغععة توصععيف الععنص
التشعبي وتشمل كيفيعه أضعافه :الصعور  ،العروابط االلكترونيعة  ،اللعوائح  ،الجعداول  ،النمعاذ  ،اإلطعارات إلعى صعفحات
الويب .ويتعلم الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 21س .م).

()0-3:3

 30101مبادئ اإلدارة
Principles of Management
متطلب سابق :ال يوجد
تهدف المادة إلى إعطاء الطالب قاعدة معرفية من المفاهيم والمبادئ والنظريات والممارسات اإلدارية المعاصرة في
قطاع األعمال .وتتناول المادة المواضيع التالية .ماهية اإلدارة وأهميتها ،وتطور الفكر اإلداري ،وواائف اإلدارة من
تخطيط واتخاذ قرارات وتنظيم وتوجيه ورقابة .كما تتناول بإيجاز الشكل القانوني لمنظمات األعمال ،إضافة إلى واائف
المنشأة وهي اإلنتا والعمليات والشراء والتسويق والموارد البشرية ،وإدارة المواد والمالية والبحث والتطوير وإدارة
المعرفة.

()0-3:3

 302101مبادئ االقتصاد الجزئي
Principles of Microeconomics
متطلب سابق :ال يوجد
تعريف علم االقتصاد ،النظرية االقتصادية ،منحنى امكانيات اإلنتا  ،تعريف السوق ،نظرية الطلب والعرض ،أثر التغير
في الطلب والعرض على توازن السوق ،المرونات ،نظرية المنفعة ،توازن المستهلك ،التكاليف ،األرباح ،سوق المنافسة
الكاملة ،االحتكار.
()0-3:3

 302111مبادئ اإلحصاء
Principles of Statistics
متطلب سابق :ال يوجد
تعريف اإلحصاء ،الطريقة اإلحصائية ،جمع البيانات وتبويبها وعرضها ،تكوين الجداول التكرارية ،مقاييس النزعة
المركزية ،مقاييس التشتت ،االرتباط واالنحدار ،االحتماالت ،التوزيع الطبيعي ،التوزيع الطبيعي المعياري ،توزيع ذات
الحدين ،األرقام القياسية ،السالسل الزمنية.
()0-3:3

 303101مبادئ المحاسبة ()1
)Principles of Accounting (1
متطلب سابق :ال يوجد
تعريف المحاسبة ومفهومها ،الفروض والمبادئ المحاسبية ،الدورة المحاسبية والنظام المحاسبي ،معادلة الميزانية،
المعالجة المحاسبية في المشروعات الفردية الخدمية والتجارية ،األساس النقدي وأساس االستحقاق ،األخطاء
المحاسبية ،التسويات الجردية للمصروفات وااليرادات ،إعداد الحسابات الختامية في المشروعات الفردية.
()0-3:3

 304101مقدمة في األعمال اإللكترونية
Introduction to e-Business
متطلب سابق :ال يوجد
نشأة وبدايات األعمال اإللكترونية ،تطور نماذ األعمال اإللكترونية ،اإلدارة اإللكترونية المتكاملة لسلسلة التزويد،
العالقات االفتراضية (المجتمعات االفتراضية واألسواق اإللكترونية) ،التسويق اإللكتروني وأهميته في بيئة األعمال
اإللكترونية ،تطور نظم الدفع اإللكتروني ،الحكومة اإللكترونية وتقديم الخدمات اإللكترونية ،األمن والحماية في بيئة
األعمال اإللكترونية ،تأثير القضايا االجتماعية واألخالقية والثقافية على األعمال اإللكترونية.
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()0-3:3

 305201نظم المعلومات اإلدارية
Management Information Systems
متطلب سابق9600101 :
المفاهيم األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها في منظمات األعمال .التعريف بنظم المعلومات اإلدارية وتصنيفها
وواائفها ومكوناتها والبنية التحتية التقنية الخاصة بها ،وتأثير هذه النظم على المستويات اإلدارية المختلفة في
المنظمة .موضوعات هامة ذات عالقة وثيقة بنظم المعلومات كاألعمال اإللكترونية وحماية األنظمة المعلوماتية وإدارة
مواردها .وفي المختبر يتدرب الطلبة عمليا على تصميم وبناء تطبيقات مختارة لنظم المعلومات باستخدام حزمة إدارة
قواعد البيانات .MS Access
()0-3:3

 306101مبادئ التسويق
Principles of Marketing
متطلب سابق :ال يوجد
تعريف التسويق ،تطور التسويق وأبعاده التاريخية ومراحله ،المزيج التسويقي ،عناصر استراتيجية التسويق ،واائف
التسويق ،اهمية التسويق في الوقت المعاصر ،البيئة التسويقية ،تحليل البيئة التسويقية الخارجية والجزئية وعناصرها،
التجزئة  /االستهداف والتموضع السوقي ،سلوم المستهلك الشرائي ،سلوم منظمات االعمال الشرائي ،استراتيجية
المنتج ،استراتيجية التسعير ،استراتيجية التوزيع ،تسويق الخدمات ،مراحل تطوير المنتجات الجديدة ،دورة حياة
السلعة.
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()0-3:3

 301212إدارة العمليات واالنتا
Operations and Production Management
متطلب سابق302110 :
تهدف المادة إلى تعريف الطالب بوايفة العمليات و اإلنتا في المنظمة وبالمبادئ األساسية إلدارة عمليات إنتا السلع
والخدمات في بيئة أعمال تتميز بالتغير السريع واستخدام مكثف للتكنولوجيا في عمليات اإلنتا  ،األمر الذي يتطلب
اعتماد أساليب كمية وتحليل دقيق للقرارات التي تتخذها إدارة العمليات واإلنتا في المجاالت المختلفة التي تغطيها هذه
المادة وهي :التنبؤ بالطلب ،واختيار الموقع والترتيب الداخلي للمرفق اإلنتاجي ،واستراتيجية المنتج ،والطاقة اإلنتاجية،
وإدارة سلسلة التجهيز ،والتخطيط وتصميم العملية ،وإدارة وضبط الجودة واأليزو ،والتخطيط اإلجمالي ،والجدولة
والتتابع ،وتخطيط االحتياجات المادية.
()0-3:3

 301221تشريعات تجارية ()1
)Commercial Legislation (1
متطلب سابق301101 :
تتضمن هذه المادة التعريف باألحكام العامة للشركات والنظام القانوني للشركات التجارية المختلفة ،كما تتضمن هذه
المادة دراسة قانون الشركات األردني الساري ،حيث يتم شرح االحكام العامة للشركات التجارية المنصوص عليها في
قانون الشركات االردني ،وتشمل شركات التضامن والتوصية البسيطة ،والمحاصة والتوصية باألسهم ،وشركات محدودة
المسؤولية.
()0-3:3

 301311إدارة الموارد البشرية
Human Resources Management
متطلب سابق301101 :
يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة بمفهوم ادارة الموارد البشرية ،وأهميتها ،وطبيعتها ،و واائفها المتمثلة بوايفة
تكوين الموارد البشرية (تصميم وتحليل العمل ،تخطيط الموارد البشرية ،استقطاب الموارد البشرية ،اختيار وتعيين
الموارد البشرية) ،تعويض ومكافأة الموارد البشرية (نظام تقييم الواائف ،نظام التعويض المالي المباشر ،نظام
المكافآت المالية ،نظام المزايا الوايفية اإلضافية ،نظام تقييم األداء) ،تدريب وتنمية الموارد البشرية (التدريب ،التطوير
والتنمية) ،صيانة الموارد البشرية (توفير السالمة ،توفير الصحة) ،وعالقات الموارد البشرية (دمج الموارد البشرية،
عالقات العمل) و تحليل دور هذه الواائف كالمشاركة في وضع السياسات و االستراتيجيات.
()0-3:3

 304311إدارة شبكات التواصل االجتماعي والعالقة مع الزبائن
Social Media and Electronic Customer Relationship Management
متطلب سابق3004101 :
مفاهيم إدارة العالقة مع الزبائن ،اإلدارة االلكترونية للعالقة مع الزبائن وقاعدة بيانات الزبائن ،القيمة االقتصادية لإلدارة
االلكترونية للعالقة مع الزبائن ،أنظمة اإلدارة االلكترونية للعالقة مع الزبائن وتطبيقها في المؤسسات ،التنقيب عن
البيانات ،القضايا األخالق ية في التعامل مع بيانات الزبائن ،شبكات التواصل االجتماعي واستخدامها لتمكين المؤسسة،
تحسين ربحية المؤسسة من خالل استخدام شبكات التواصل االجتماعي في إدارة العالقة مع الزبائن.
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()0-3:3

 304401اإلدارة اإللكترونية لسلسلة التزويد
e-Supply Chain Management
متطلب سابق305201 + 304101 :
التعريف بالمكونات الرئيسية لشبكات التزويد وما تتضمنه من واائف وعمليات إدارية ومقاييس أداء وقرارات .رؤية
عميقة لدور تقنيات االنترنت والتجارة اإللكترونية في عمليات التزويد اإللكتروني .التخطيط التعاوني والتنبؤ واإلحالل
والعالقة مع الموردين واستراتيجيات التفاوض وإدارة المخاطر والقضايا األخالقية في إدارة سلسلة التزويد ،التجارب
الرائدة في إدارة سلسلة التزويد إلكترونيا في الشركات والمنظمات التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.
()0-3:3

 304402أنظمة األعمال الذكية
Business Intelligence Systems
متطلب سابق305302 :
مقدمة لمفاهيم ذكاء االعمال التجارية واستخرا البيانات وواائف نظم المعلومات .حل المشاكل التجارية بشكل فعال
باستخدام مهام البيانات إلنشاء مستودعات البيانات ،تطبيق أدوات استخرا البيانات والتحليالت للحصول على نموذ
عمل جديد للواائف التنظيمية ،الفروق بين أنواع التقارير والتحليالت ،تخزين بيانات للمؤسسات ،البيانات الكبيرة ،نظم
دعم القرارات ،نظم إدارة المعرفة.
()0-3:3

 304411الريادة وبناء خطة عمل المشروع
Entrepreneurship and building the project business plan
متطلب سابق305302 :
أسس ريادة األعمال ،العقل الريادي ،اإلدارة االستراتيجية في ريادة األعمال ،األعمال اإللكترونية وريادة األعمال،
مصادر األفكار للمشاريع الجديدة ،أشكال الملكية التجارية وحقوق االمتياز ،الفرق بين المساهمين وطبيعة الفرص
العملية والتخطيط لألعمال الناشئة ،وضع خطة عمل ،وضع خطة تسويقية ،وضع خطة مالية ،وإدارة التدفق النقدي،
ومصادر األموال :حقوق الملكية والديون ،والجوانب العالمية لريادة األعمال.
()0-3:3

 305203أساسيات البرمجة
Programming Fundamentals
متطلب سابق9600101 :
المفاهيم األساسية للبرمجة وأساليب تطبيقها باستخدام لغة البرمجة  .Visual Basicويشمل ذلك تصميم خوارزمية
البرامج ومخططات التدفق وتعليمات اإلدخال واإلخرا وبنى التحكم وتصميم وكتابة المقاطع البرمجية (الواائف)
واستخدامها ،وصوال إلى معالجة المصفوفات.
()0-3:3

 305204لغة برمجة
Programming Language
متطلب سابق305203 :
أساليب البرمجة كائنية التوجه وكيفية استخدامها في التطبيقات اإلدارية .أساليب تصميم األصناف  Classesوالتصريح
عنها ،والتوارث واستخدام مكتبات األصناف الجاهزة وتطوير التطبيقات اإلدارية باستخدام لغة البرمجة Visual C#
وكائنية التوجه.
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()0-3:3

 305301نظم مساندة القرارات
Decision Support Systems
متطلب سابق305201 :
التوجهات الحديثة في نظم دعم القرارات اإلدارية .منهجية التطوير السريع لنظم دعم القرارات ،المنهجيات .األنظمة
البرمجية التي تقوم بتنسيق البيانات والنمذجة والخوارزميات وتوفير واجهة رسومية سهلة االستخدام إلنشاء بيئة
تساعد في اتخاذ القرارات بطريقة تلقائية أو تفاعلية.
()0-3:3

 305302قواعد البيانات
Databases
متطلب سابق305201 + 305203 :
المفاهيم األساسية لقواعد البيانات وأنظمتها ،وتطوير وإدارة قواعد البيانات وأساليب نمذجة البيانات والنموذ
العالقاتي ولغة االستعالم الهيكلية وسالمة وأمن قواعد البيانات وتطبيع البيانات .كما يتدرب الطلبة في المختبر على
استخدام لغة االستعالم الهيكلية  SQLفي إنشاء تطبيقات قواعد البيانات.
()0-3:3

 305305تحليل وتصميم نظم المعلومات
Information Systems Analysis & Design
متطلب سابق305302 :
المعارف والمفاهيم األساسية المتصلة بتحليل نظم المعلومات وتصميمها وما يتطلبه ذلك من طرق وأدوات وأساليب.
منهجيات تطوير نظم المعلومات (دورة حياة تطوير النظم والنماذ التجريبية والتطوير السريع للتطبيقات) وتحليل
العمليات اإلدارية وإعادة هندستها وإدارة المشروعات وتحليل التكلفة والعائد وتوثيق متطلبات هذه النظم .قضايا اختيار
التجهيزات وا لبرمجيات وتصميم واجهات المستخدم وتصميم برامج النظام وتصميم المدخالت والمخرجات وإعداد وثائق
تصميم نظم المعلومات.
()0-3:3

 305306شبكات الحواسيب
Computer Networks
متطلب سابق305201 :
مبادئ الشبكات الحاسوبية وتراسل البيانات .بروتوكوالت الشبكات وبنيتها األساسية والمعايير القياسية المستخدمة في
بناءها وتشغيلها والخدمات التي توفرها .أساليب تراسل البيانات ونموذ الربط المفتوح  OSIوبروتوكوالت اإلنترنت
 TCP/IPوطبقاتها وتصميم شبكات االتصاالت المحلية وشبكات االتصاالت الواسعة.
()0-3:3

 305307إدارة المعرفة
Knowledge Management
متطلب سابق305201 :
المفاهيم األساسية إلدارة المعرفة واستخدام أساليبها في التقاط ونقل المعرفة والمشاركة في استخدامها ضمن المنظمة.
مفاهيم إدارة المعرفة ودورة حياة نظم إدارة المعرفة ومعمارية المعرفة وتكوينها وعمليات إدارة المعرفة (التقاطها
ومعالجتها واختبارها ونشرها في بيئة األعمال اإللكترونية) وأخيرا أدوات إدارة المعرفة والبوابات المعرفية وملكية
المعرفة وإدارة العاملين في هذا المجال.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 60س .م).

()0-3:3

 305309تصميم وإدارة مواقع االنترنت
Websites Design & Management
متطلب سابق305201 :
المبادئ واألساليب المستخدمة لتخطيط وتصميم وإنشاء وإدارة مواقع الويب وتحسينها .ويغطي موضوعات هامة مثل
معمارية مواقع الويب وعناصر صفحات الموقع كالنصوص والصور والجداول والنماذ واإلطارات والوصالت التشعبية
وغيرها .المهارات الالزمة الستخدام برمجيات إنشاء الصفحات واستخدام الوسائط المتعددة واألنماط المتعاقبة والبرمجة
وإدارة محتوى المواقع اإللكترونية .لغة .HTML
()0-3:3

 305320التجارة اإللكترونية والدفع االلكتروني
e-Commerce & e-Payment
متطلب سابق305201 :
مبادئ التجارة االلكترونية ،األسواق االلكترونية ،التجارة االلكترونية بالتجزئة ،سلوم المستهلك ،أنواع التجارة
االلكترونية ،نماذ التجارة االلكترونية ،نماذ الدفع االلكتروني ،نماذ الربح ،طرق الدفع االلكتروني ،االخالق المتعلقة
بالتجارة والدفع االلكتروني ،المزادات االلكترونية.
()0-3:3

 305402أمن وتشريعات المعلومات
Information Security & Legislation
متطلب سابق305302 :
التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أنظمة المعلومات في المنظمات والحمايات والضوابط التي يمكن
استخدامها للوقاية منها أو مواجهتها في حال وقوعها واستعادة النظام بأسرع وقت ممكن .مبادئ تشفير البيانات
والتحكم في الوصول وكيفية تقييم األخطار ووضع الخطط الالزمة لتأمين استمرارية العمل باإلضافة إلى قضايا أخرى
كضمان خصوصية األفراد وأخالقيات التعامل في بيئة نظم المعلومات.
()0-3:3

 305403نظم وتطبيقات الوسائط المتعددة
Multimedia Systems & Applications
متطلب سابق305309 :
المبادئ والتقنيات الحديثة لنظم الوسائط المتعددة وتدريب الطلبة على استخدام تطبيقاتها المختلفة .مقدمة في نظم تأليف
الوسائط المتعددة واستخدام تقنياتها األساسية مثل الصور الرقمية والرسوم والصور المتحركة والصوت والفيديو.
أساليب وطرق تمثيل بيانات الوسائط المتعددة ومعالجتها واسترجاعها .مهارات تطوير مواقع ويب تفاعلية للتطبيقات
اإلدارية.
()0-3:3

 305406إدارة مشاريع أنظمة المعلومات
Information Systems Projects Management
متطلب سابق305305 :
أساسيات إدارة المشروعات والمراحل المختلفة في دورة حياة المشروع كالتخطيط والتحليل والتصميم والتشييد
واالختبار والتشغيل.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 60س .م).

()3-0:3

 305498مشروع تخر  /تدريب ميداني
Graduation Project/ Field Training
متطلب سابق 90 + 305305 + 304411 :ساعة
انجاز مشروع نظام معلومات إدارية لمنظمة مختارة .يقوم الطلبة باستخدام المعارف والمهارات المكتسبة من دراسة
المساقات الرئيسية للتخصص ،للقيام بهذا المشروع ،الذي يتضمن حلوال مفيدة للمنظمة .ويجب على فريق المشروع
التدرب على العمل الجماعي والتعاوني إلعداد وثائق المشروع التي يجب أن تتضمن وصفا موثقا للنظام المقترح
والحلول التي يوفرها لمشاكل المنظمة ،وذلك باستخدام األدوات البرمجية المختلفة .كما يجب على فريق المشروع أن
يقوم بإعداد وثائق المشروع بما يتماشى مع المواصفات المعتمدة في المنظمة صاحبة المشروع ،وأن يقوم بعرض
ومناقشة ذلك أمام لجنة من مناقشة المشاريع وبحضور الطالب .كما يمكن للطالب االلتحاق بإحدى المؤسسات لكي
يتدربوا ميدانيا تحت اشراف أساتذة من القسم.
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توصيف مواد متطلبات قسم مساندة اجبارية ( 9س .م).

()0-3:3

 301103مقدمة في مناهج البحث العلمي
Introduction to Research Methods
متطلب سابق302111 :
تهدف المادة إلى التعرف على أساسيات البحث العلمي وأدواته وأساليبه وأنواعه ،بحيث يصبح الطالب قادرا على إعداد
وصياغة التقارير واألبحاث والدراسات العلمية ،اضافة الى مساعدته في التغلب على المشكالت الحياتية التي تواجهه
وحلها بأسلوب علمي.
()0-3:3

 302110رياضيات للعلوم اإلدارية
Mathematics for Business
متطلب سابق :ال يوجد
العالقات ،اإلقترانات ،االشتقاق ،مشتقات اإلقترانات الجبرية واللوغاريتمية واألسية ،تطبيقاتها في العلوم اإلدارية،
المعدالت الخطية ،المصفوفات ،المحددات ،البرمجة الخطية.
()0-3:3

 303102مبادئ المحاسبة ()2
)Principles of Accounting (2
متطلب سابق303101 :
الجرد والتسويات الجردية لعناصر قائمة المركز المالي ،جرد النقدية ،والمدينين ،وأوراق القبض والمخزون
واالستثمارات قصيرة األجل ،وااللتزامات المتداولة ،إعداد القوائم المالية بعد التسويات.
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توصيف مواد متطلبات قسم اختيارية ( 6س .م).

()0-3:3

 305303قواعد البيانات المتقدمة
Advanced Databases
متطلب سابق305302 :
مفاهيم قواعد البيانات المتقدمة واالستخدامات المتقدمة للغة االستعالم المهيكلة وإدارة العمليات والتحكم في تزامنها
وقواعد البيانات الموزعة وقواعد البيانات كائنية التوجه ومستودعات البيانات والتنقيب فيها ونظم قواعد بيانات الويب.
()0-3:3

 305304البرمجة المرئية المتقدمة
Advanced Visual Programming
متطلب سابق305203 :
مهارات تطوير تطبيقات الويب باستخدام لغة برمجية مرئية مختارة .وهذا يشمل عناصر التحكم في صفحات الويب
 HTML controlsونماذ الويب واللغات التي تدعم برمجة صفحات الويب مثل  ASP.NETوالوصول إلى قواعد
البيانات عن طريق .ADO.NET
()0-3:3

 305308نظم التشغيل
Operating Systems
متطلب سابق305201 :
واائف نظم التشغيل وعملياتها وتخصيص المعالجات وإدارة الذاكرة وتقسيمها إلى مناطق وإدارة الصفحات والربط
والتحميل وجدولة األعمال ونظم اإلدخال واإلخرا وإدارة الملفات ومسائل الحماية والخصوصية.
()0-3:3

 305404نظم تخطيط موارد المؤسسات
Enterprise Resource Planning Systems
متطلب سابق305302 :
هيكلية واعداد وتعديل عمليات ادارة النظم على مستوى الشركة .مبادئ عمليات االعمال واعادة هندستها ،االختيار
ورسم خرائط العمليات وتحليل الفجوات وتطبيق نظم المؤسسات .تغطية وحدات المؤسسات وادوات تحليل القرارات.
()0-3:3

 305407موضوعات خاصة في نظم المعلومات
Special Topics in Information Systems
متطلب سابق305201 :
موضوعات حديثة تتصل بتقنيات ومنهجيات وأدوات تطوير تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية وغيرها من الموضوعات
التي ال تغطيها مساقات التخصص اإلجبارية واالختيارية .وسيكون محتوى هذا المساق متغيرا وفقا للتطورات الحديثة
التي تظهر في مجال نظم المعلومات اإلدارية.
()0-3:3

 305410إدارة مصادر المعلومات
Information Resources Management
متطلب سابق305201 :
إدارة أنظمة المعلومات ،االستخدام االستراتيجي ألنظمة المعلومات ،تخطيط أنظمة المعلومات ،إدارة العمليات ،بعض
القضايا في إدارة تطوير أنظمة المعلومات ،التعاون ،االخالقيات المتعلقة بأنظمة المعلومات ،التطورات في أنظمة
المعلومات ،التحديات التي تواجه المدراء والتقنيين .عملية تطوير سياسات واستراتيجيات وحلول إدارة المعلومات.
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توصيف مواد متطلبات قسم اختيارية من أقسام أخرى ( 6س .م).

()0-3:3

 301401اإلدارة االستراتيجية
Strategic Management
متطلب سابق301101 :
يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمقدمة للمفاهيم والمهارات األساسية التي تؤهلهم لفهم عملية اإلدارة االستراتيجية
في مراحل اإلعداد والتنفيذ والتقييم.
()0-3:3

 302102مبادئ االقتصاد الكلي
Principles of Macroeconomics
متطلب سابق302101 :
نطاق واختصاصات االقتصاد الكلي ،التدفقات الدائرية للنشاط االقتصادي ( ،)1التدفقات الدائرية للنشاط االقتصادي (،)2
حسابات الدخل القومي ( ،)1نظريات التواف واإلنتا  ،النظرية الكالسيكية والنظرية الكينزية (الحديثة) ،نظرية
االستهالم واالدخار ،نظريات االستثمار ،توازن الدخل القومي ،نظرية المضاعف وتحليالت الفجوات ،البطالة والتضخم،
موضوعات متفرقة (النقود والبنوم ،التجارة الخارجية ،التنمية االقتصادية).
()0-3:3

 303310نظم المعلومات المحاسبية
Accounting Information Systems
متطلب سابق305201 + 303102 :
المفاهيم األساسية لنظم المعلومات المحاسبية ،الواائف والعوامل المؤثرة في النظام المحاسبي ،تصميم النظام
المحاسبي ،التطبيق على برنامج .quickbooks
()0-3:3

 304309التجارة االلكترونية المتنقلة
Mobile Commerce
متطلب سابق304101 :
المبادئ األساسية في برمجة األندرويد ،المتغيرات ،جمل التحكم ،األنشطة والنوايا ،تصميم واجهة المستخدم ،عرض
الصور والقوائم ،حفظ البيانات ،مزود المحتوى ،الرسائل القصيرة ،خدمات تحديد الموقع ،وتطوير خدمات األندرويد.
()0-3:3

 306314التسويق اإللكتروني
E – Marketing
متطلب سابق305201 :
تطور االتصاالت في األردن ،االقتصاد الرقمي مقارنة مع التنااري ،هيئة تنظيم االتصاالت ،أجيال االتصاالت ،التسويق
االلكتروني مقارنه مع اإلعمال والتجارية االلكترونية ،عناصر المزيج التسويقي االلكتروني ،المنتج والتسعير وسالسل
التوزيع االلكترونية ،الترويج االلكتروني ومؤشرات األداء  ، CPI،OTC ، CTRتصميم المواقع  ،العناية بالزبائن ،
التخصيص مقارنة مع اإلحصاء ،األمان ،الخصوصية.
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اتصل بنا
جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

قسم نظم المعلومات اإلدارية
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )9030( – )9010( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)

30

