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 2مقدمة

نشأة القسم
تأسس قسم نظم املعلومات الإدارية يف لكية ادارة ألعامل يف بداية العام اجلامعي 2008 \ 2007
لينضم اإىل القسام الااكدميية الخرى يف لكية اإدارة العامل ويسامه بدوره بإيصال رساةل اجلامعة
الاكدميية والتمنوية.
هيدف قسم نظم املعلومات الادارية اإىل رفد سوق العمل يف الردن واملنطقة العربية بكفاءات
معرفية مؤهةل علميا ومعليا لتسهم يف دمع جعةل التطور والإنتاج وذكل من خالل طرح برامج أاكدميية
ممتزية تربط بني نظم وتكنولوجيا املعلومات وقطاع العامل لتعزيز سوية الاداء للمنظامت احلكومية
واخلاصة.
كام ويسعى قسم نظم املعلومات الادارية اإىل أن يكون منارة للبحث العلمي يف جمال نظم املعلومات
الإدارية وتكنولوجيا املعلومات وذكل عىل من خالل تشجيع ثقافة البحث العلمي يف اجملالت
التكنو -اإدارية ويبدو هذا جليا يف متكن أعضاء الهيئة التدريس ية يف القسم من اإجناز نتاج حبيث ممتزي
ومنشور يف جمالت علمية مرموقة خالل الس نوات القليةل املاضية.
اإن قسم نظم املعلومات الإدارية يؤمن برضورة الرشاكة مع قطاع العامل وتضمني اخلطط ادلراس ية
لعنارص تطبيقية واقعية مرتبط بقطاع الاعامل فعىل سبيل املثال يُعد التدريب العميل من احد
متطلبات التخرج لتخصص نظم املعلومات الإدارية ،هذا بلإضافة اإىل اس تخدام بعض الربجميات
التطبيقية املصممة من قبل رشاكت حاسوبية عاملية مثل Microsoft ERP System
يتكون الاكدر التدرييس يف القسم من مثانية أعضاء هيئة تدريس حيمل معظمهم درجة ادلكتوراه يف
نظم املعلومات الادارية من جامعات عاملية مرموقة كام وحيتوي القسم عددا من اخملتربات والقاعات
اجملهزة بأحدث التقنيات الالزمة لتوفري بيئة تعلميية تفاعلية تضمن حتقيق اكرب نفع للطلبة.
هذا ومينح القسم درجة الباكلوريوس يف نظم املعلومات الإدارية واذلي مصم برانجمها لزيود الطلبة
بملعرفة الشامةل اليت تتعلق يف اجملالت املعرفية الساس ية لنظم املعلومات الإدارية وتكنولوجيا
الاعامل .وقد ُمصم برانمج الباكلوريوس بلك دقة تش متل اخلطة ادلراس ية للربانمج عىل مساقات
ااكدميية شامةل تغطي اجلوانب التنظميية والإدارية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت واسرتاتيجيات
تطبيق تكنولوجيا املعلومات دلمع التغري الاجيايب يف املنظمة .وهيمت الربانمج ايضا مبواضيع اخرى مثل
حقل الربجمة والتطبيق الإسرتاتيجي لنظم املعلومات الإدارية ويعاجل أيضا قضااي اجامتعية ذات عالقة
بس ياق النظم الإدارية.
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المحور األول :البرامج األكاديمية والبحث العلمي والمؤتمرات.
 .1استحداث برنامج المجستير في نظم المعلومات
اإلدارية.
 .2إنشاء مجموعة بحثية على مستوى الكليىة وبمبادرة
من قسم نظم المعلومات اإلدارية تحت مسمى ذكاء

األعمال والحاسوب التطبيقي تكون مهمتها إجراء

أبحاث أكاديمية تطبيقة لتوفير حلول ذكية لمشاكل

األعمال.

 .3إنشاء منصة بحثية متخصصة بدراسة سلوك المستخدم في البحث عن المعلومات
المطلوبة في المظمات كخطوة لتطوير محركات بحث خاصة بالشركات وتم تسمية هذه

المنصة . AZRAوقد تم تطوير المنصة من قبل الدكتور خالد الطراونة والدكتورة عبادة
الحباشنة .مع العلم إن هذه المنصة مستخدمة
حاليا من قبل بعض طلبة الماجستير في
جامعة مؤتة.

 .4حصول الزميل الدكتور خالد الطراونة على
جائزة أفضل بحث في مجال المنظمات الذكية

من قبل جامعة كيرينا األمريكية في تركيا.
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 .5مشاركة الزميل الدكتور عبادة الحباشنة كخبير في تحليل البانات الكبيرة في مشروع بحثي
مشترك بين سكة الحديد البريطانية وجامعة كوفنتري البريطانية.

 .6تنفيذ الكلية لمشروع إدارة التنوع بالشراكة مع االتحاد
األوروبي .وقد فاز المشروع على مستوى الجامعات
االردنية.

 .7المؤتمر الدولي الرابع  " 2017االبتكار والريادة من

اجل استدامة االعمال"
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 2.1المحور الثاني:
األبداع وريادة األعمال
• قدم القسم حلول ابداعية لمشاكل إدارية تواجه الجامعة مثل النقص الحد في عدد
موظفي السكرتاريا و حوسبة استبانات مركز ضبط الجودة .

• شارك القسم بشكل فاعل واساسي في تنظيم اليوم العلني
األول لمركز ريادة األعمال وافتتاح المركز في مبنى الكلية.

• شارك القسم وبشكل فاعل وأساسي في تنظيم معرض األفكار
الريادية في الكلية.

• عقد مسابقة لألفكار الريادية لطلبة الكلية بتنظيم من قسم نظم
المعلومات اإلدارية وبالتنسيق مع عمادة الكلية وجمعية ربات العمل األردنيات.

• شارك طلبة قسم نظم المعلومات اإلدارية في برنامج منصة ريادة األعمال بهدف
تنمية روح ريادة األعمال بين طلبة الجامعات وحديثي التخرج إضافة إلى استضافة

عدد من المشاريع الريادية المقدمة من مجموعة من الشباب وعرضها أمام الجمهور.
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 2.2المحور الثالث :تمكين الطلبة
 .1عقد قسم نظم المعلومات اإلدارية دورة برمجة
قواعد البيانات "اوراكل" بتنفيذ الدكتور عبادة
الحباشنة.

 .2قام قسم نظم المعلومات اإلدارية بإقامة ورشة
عمل بعنوان كيفية كتابة مشاريع التخرج لطلبة
البكالوريوس نفذ الورشة الدكتور رائد العضايلة

ضمن نشاطات مبادرة نحو كتابة أكاديمية
أفضل .

 .3تم عقد ورشة عمل بشكل مشترك بين قسمي
نظم المعلومات اإلدارية والعلوم المالية
والمصرفية بعنوان "السوق المالي العالمي

االفتراضي" والتي قام بتنفيذها الزميالن
الدكتور أحمد الصرايرة والدكتور خالد

الطراونة.

 .4أطلق قسم نظم المعلومات اإلدارية مبادرة
دربني وتعنى بإيجاد فرص تدريب عملي
لطلبة القسم بالتعاون مع مركز الحاسوب
في الجامعة حيث أن المركز يقوم بتدريب

أربعة طلبة ميادنيا كل فصل .كما تمت
مخاطبة وزراة االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات لشمل طلبة نظم المعلومات
اإلدارية في مبادرة التدريب مابعد التخرج

وقد تمت الموافقة.

 .5أقام قسم نظم المعلومات االدارية حفل
استقبال الطلبة الطلبة الجدد في القسم.

 .6قام القسم بتنظيم زيارة علمية:
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• قام طلبة قسم نظم المعلومات اإلدارية بزيارة إلى الجمارك األردنية.

 2.3المحور الرابع :المسؤولية المجتمعية
والدعم المالي من المجتمع المحلي
.1أطلقت الكلية مبادرة (بمبادرة من قسم نظم المعلومات
اإلدارية) "حديقة الشهداء" والتي من خاللها تم تسمية كل

شجرة في الحديقة الحرجية المالصقة لمجمع القاعات القديم

باسم أحد شهداء الوطن تخليدا لذكراهم وتعميقا لقيم الوفاء
والتضحية.

.2أطلقت الكلية مبادرة (بمبادرة قسم نظم المعلومات اإلدارية) "تالل األمل" والتي تعنى
باالهتمام بذوي االحيتياجات الخاصة ومرضى السرطان.

 2.4المحور الخامس :تمكين المرأة
والمساواة والتنوع في سوق
العمل.
 -1المشاركة في استراتتيجيات الموارد البشرية في
تونس وتقديم ورقة عمل من قبل الزميلة

األستاذ الدكتور فيروز الضمور بعنوان " :

إدارة التنوع :جامعة مؤتة كحالة دراسية ".

 -2ا لمشاركة في الملتقى األول لسيدات الكرك من قبل الزميلة األستاذ الدكتور فيروز الضمور
بعنوان  " :توعية المرأة األردنية بأهمية المشاريع الريايدة لرفد االقتصد الوطني"

 -3عقد دورة تدريبية في أسايات البحث العلمي باستخدام منهجية تعلم اآللة بالتعاون مع جمعية
األكاديميات األردنيات والتي تم تنفيذها من قبل الزميلة الدكتورة عال الليمون.

 -4شاركت الكلية في ورشة عمل بمناسبة يوم المرأة العالمي بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا
واداريا" والتي قدمت من قبل الزميلة األستاذ الدكتور فيروز الضمور.
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