جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 4101 :

اسم المقرر  :نظم دعم القرار

التخصص  :نظم معلومات
إدارية

عدد الوحدات الدراسية 9 :

 -2أهداف المقرر :

الفرقة  /المستوي  :الرابعة نظم معلومات
نظري √

عملي √

 .1إﻜﺴاﺏالﻁالﺏالﻤفهومالعلﻤيلدعماﺘﺨاﺫالقراروعﻨاﺼرﻩوﻤعرﻓﺘﻪﺒﻨﻤاﺫﺝاﺘﺨـاﺫال
قـرارﺘﺤـت الظروفالﻤﺨﺘلفة.
 .2الﺘعرفعلﻰالﻨظمالﺫﻜﻴةودورهاﻓيعﻤلﻴةدعماﺘﺨاﺫالقرار.
 .3األلمام بكيفية ﻤعالﺠـةاألزﻤـات والﻜوارﺙﺒﻨظمدعمالقرار .
 .4القدرﺓعلﻰﺘﺼﻤﻴمﻨظمﺫﻜﻴةﺒﺴﻴﻁةللﻤعاوﻨةﻓيدعماﺘﺨاﺫالقرار.
 .5العمل الجماعي وتنمية مهارات العرض والتقديم والمناﻓسة.
 .6تنمية مهارات الﻁالﺏ ﻓي استخدام االساليﺏ العلمية الحديثة ﻓي حل المشكالت.

 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعلومات والمفاهيم :أ -1يعرف مكونات منظومات دعم إتخاﺫ القرار
أ -2يتفهممتﻁلبات تنفيﺫ أنظمة دعم إتخاﺫ القرار
أ3ـ يعبر عن أهداف وﻁرق تمثيل المعرﻓة والنظم الخبيرﺓ.
أ -4يفسرناتج تﻁبيق منظومات دعم إتخاﺫ القرار.

ﺏ – المهارات الﺫهنية
:

ﺏ -1يحلل اسباﺏ نجاح وﻓشل منظومات دعم إتخاﺫ القرارﻓﻰ حاالت دراسية متنوعﻪ
ﺏ -2يقارن بين أنظمة دعم القرارات.
ﺏ -3يناقش بدائل للحلول ﻓﻰ تﻁبيقات دعم إتخاﺫ القرار .

جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :

ﺝ -1يﻁبق أسس تنفيﺫ أنظمة دعم إتخاﺫ القرار.
ﺝ -2يحلل حاالت عملية لنظم دعم إتخاﺫ القرار.
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د – المهارات العامة:

د -1المناقشة وتنمية مهارات وادارﺓ الﺫات وتحمل مسئولية عملﻪ الفردي /الجماعي أو
عن رأيﻪ ورؤيتﻪ .
د -2اكتساﺏ مهارﺓ العمل الجماعﻰ وتنمية مهارات العمل ضمن ﻓريق.

 – 4محتوي المقرر:

معمل

محاضرﺓ

إجمالﻰ
عدد
الساعات

2

4

6

م

1

المحتوى

تعريف نظم دعم إتخاﺫ القرار
مفهوم نظم دعم القرار وهيكليتها
خصائص نظم دعم إتخاﺫ القرار
أنواع القراراتو خصائص القرار
الفعال

2

ﻓوائد تﻁبيق نظم دعم إتخاﺫ القرار

2

4

6

مجاالت دعم إتخاﺫ القرار
أنواع نظم دعم إتخاﺫ القرار
3

نظم دعم إتخاﺫ القرار الﺫكية

2

4

6

النظم الخبيرﺓ ونظم دعم القرار
النظم الموجهة بالمعرﻓة لدعم
القرارات
4

مكونات النظام الخبير

2

4

6

خصائص النظم الخبيرﺓ باألمثلة
5

المعوقات التي تواجﻪ تﻁبيق نظم
دعم القرار

2

4

6

أنواع انظمة دعم إتخاﺫ القرار
ﻁرق الحصول علﻰ المعلومات
6

التنقيﺏ ﻓي البيانات
مراحل إتخاﺫ القرار
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2

4

6

أنواع مستودعات البيانات
7

بناء قاعدﺓ المعرﻓة نظم دعم اتخاﺫ
القرار

2

4

6

نظم المعالجة التحليلية الفورية
OLAP

 -5أساليﺏ التعليم
والتعلم :

 -6أساليﺏ التعليم
والتعلم للﻁالﺏ ﺫوي
القدرات المحدودﺓ :

8

دراسة حالة تﻁبيق نظم دعم اتخاﺫ
القرار و أهميتﻪ ﻓي القﻁاع
التجارى

9

اساسيات لغة البرولوﺝ

-

6

6

14

8

22

 -1-4محاضرات
 -2-4تﻁبيقات عملية ﻓﻰ معامل الحاسﺏ.
 -1-5عروض تقديمية ألبحاﺙ وحاالت عملية
 -2-5تقارير بحثية
 -3-5امتحان مفاجئة أثناء المحاضرات
 -4-5االختبار النصفي
-5-5االختبار النهائي
-6-5االختبار العملي
 -7-5مشروع تﻁبيقﻰ بناء نظام دعم إتخاﺫ القرار
ساعات مكتبية – إرشاد أكاديمي – ملف المتعثرين وﺫوي اإلحتياجات الخاصة

 – 7تقويم الﻁالﺏ :
أ  -األساليﺏ
المستخدمة :
ﺏ – التوقيت :

 -1-5التقييم ( 1االختبار النصفي)االسبوع  :الثامن
االسبوع  :الخامس عشر
 -2-5التقييم ( 2االختبار العملي)
االسبوع  :السادس عشر
 -3-5التقييم ( 3االختبار النهائي)
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جـ  -توزيع
الدرجات :

االختبار النهائي %65
االختبار النصفﻰ %10
%10
االختبار العملﻰ
انواع التقييم األخرى(ابحاﺙ -مشروع المادﺓ  -حضور –امتحانات دورية)
%100
المـجموع

%15

 – 8قائمة الكتﺏ
الدراسية والمراجع :
أ – مﺫكرات :

محاضرات من خالل ملفات العروض التقديمية

ﺏ – كتﺏ ملزمة :

ا.د /علي ﻓهمي  ،نظم دعم اتخاﺫ القرار واالنظمة الﺫكية (دار النشر العربي )2015:

جـ كتﺏ مقترحة :

نظم مساندﺓ القرارات د /سعد غالﺏ ياسين

د – دوريات علمية
أو نشرات......الخ

أستاﺫ المادﺓ  :د /جمال لبيﺏ

رئيس مجلس القسم العلمي  :ا.م.د/أيمان وديع

التاريخ 2015/ 8/10 :
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