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وصف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطالب المفاهيم األساسية لنظم ذكاء األعمال من وجهة النظر التقنية

والمؤسساتية والبحث عن مزايا األعمال .ويعطي المقرر أيضا لمطالب معرفة نظرية في هذا المجال
وكذلك معرفة تطبيقية عن طريق استخدام األدوات المناسبة.
أهداف المادة:
 .1بناء أساسيات ذكاء األعمال لتحميل منظمات األعمال.
 .2فهم الجوانب المختمفة لبيئة ذكاء األعمال وعوامل النجاح.

 .3فهم عممية صنع القرار وأدوات مساندة الق اررات في المنظمة.

 .4تطبيق تقنيات ذكاء األعمال لتحسين الحاالت الدراسية لمنظمات األعمال.
المحتوى العممي:
 .1مقدمة إلى ذكاء األعمال.
 .2مخازن البيانات.

 .3تحميل منظمات األعمال واظهار البيانات.

 .4التنقيب عن البيانات والنصوص والشبكة العنكبوتية.
 .5إدارة كفاءة األعمال.
 .6النظم الذكية.
المخرجات المتوقعة:
عند االنتهاء من دراسة هذا المقرر ،سوف يكون الطالب قاد ار عمى:

 .1فهم المبادئ األساسية لذكاء األعمال من وجهة نظر تقنية ومؤسساتية.
 .2فهم دور ذكاء األعمال لمحصول عمى مزايا األعمال.
 .3تحديد مجاالت األعمال ذات العالقة بذكاء األعمال.

 .4اإلطالع عمى أمن التجارة اإللكترونية والتعرف عمى الجوانب القانونية المتعمقة بها.

طرق التقييم:
 .1االختبارات.
 .2المشاركة.

 .3الواجبات  /حاالت دراسية.
 .4مشاريع.
الكتاب المقرر:

نظم دعم القرار والنظم الذكية ،أ.د غسان أحمد العتيبي ،د .مها مهدي الخفاف ،دار الحامد لمنشر

والتوزيع ،الطبعه االولى(ISBN 978-9957-32-665-4)2102
المراجع المساندة:

نظم دعم القرار  ،أ.د .عالء السالمي  ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،الطبعه االولى()2112

الجدول الزمني لتوزيع محتويات البرنامج الدراسي النظري لمادة نظم ذكاء األعمال
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