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 جامعة مؤتة  

 قسم نظم المعلومات اإلدارية   - كلية األعمال 

 رنامج أكاديمي ب بطاقة تعريف 

 

 العلمية   ودرجته نامجالبرأسم  .1

 البكالوريوس   الماجستير في تكنولوجيا الحكومة اإللكترونية 

 الماجستير ✓

 الدكتوراه 

 

 وصف مختصر للبرنامج يتضمن األهداف الرئيسية له   .2

 
 لتحقيق ما يلي:  الحكومة االلكترونيةجستير مايهدف برنامج 

 
 وبرامجالحكومة االلكترونية تأهيال علميا ومهنيا على مستوى عال في مجال  الملتحقين بالبرنامجوتأهيل  إعداد .1

 لما بعد درجة البكالوريوس.    التحول االلكتروني في القطاع العام 
من خالل دراسة جميع الحاالت سواء القانونية  المؤسسات الحكوميةعزيز ثقافة تطبيق الحكومة اإللكترونية في ت  .2

 .الوطنية بالنتائج الالزمة لخدمة مؤسساتنا واألخذ أو التقنية أو دراسة الحاالت السابقة  
عمليات تحليل  ولبة المعرفة والفهم العميق في مجال تطبيق الحكومة اإللكترونية في مؤسسات الدولة الط إكساب .3

 هذه المؤسسات. وتصميم وتطوير تطبيقات تكنولوجية لزيادة فاعلية وكفاءة العمليات ولتحسين األداء في 
المؤسسات  مشاكل التي تواجه لا لحل  الحكومة االلكترونية حيث تعد رافداالدراسات واألبحاث في مجال  إعداد .4

 في كافة مناحي الحياة العملية والعلمية.   واالتصاالتلتكنولوجيا المعلومات   االستخدام الكثيف  الحكومية في ظل

  اإلدارية حلول علمية للمشاكل    إيجاد  علىطلبة البرنامج من اجل تحسين قدرتهم    لدىتشجيع مهارة البحث العلمي   .5
تعزيز قدرة الطلبة للحصول على فرص عمل مناسبة كأعضاء هيئة تدريس في   إلى ةباإلضاف المختلفة  والتقنية

 القطاعين العام والخاص.   في  المعلومات  وتكنولوجيا  اإلداريةالجامعات أو األعمال 
 الدولة.  ودوائر  مؤسسات  في القيادية و االداريةلشغل الوظائف  األفراد تأهيل .6
تكنولوجية  سواء    تكنولوجيا المعلومات الداعمة للحكومة االلكترونيةالمستجدات في حقل    أحدثاطالع الطلبة على   .7

 او تنظيمية تنظم العالقة مع المستجدات األعمال العالمية.  وبرمجيات  وشبكات أجهزة   من
يا في  المحيطة لمتابعة دراساتهم العل  والدول بشكل عام    خاص والمملكة الجنوب بشكل    إقليم   لطالب إعطاء الفرصة   .8

 االلكترونية. الحكومة  ماجستيرتخصص 
العام والخاص مبنية على البحث العلمي التطبيقي لتوفير الحلول للمشاكل اإلدارية   القطاعين معتأسيس شراكة  .9

    القطاعين. والتقنية التي تواجه المؤسسات في كال
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 مبررات البرنامج .3

 
  500 ر الحكومة اإللكترونية يهدف إلى توفي  إلى أن برنامج 2020جية الوطنية للتحول الرقمي ي ت اتشير االستر .1

دوائر ووزات مختلفة مما يعكس التوجه الحقيقي لدى الحكومة إلى التوسع في تطبيق  على  خدمة إلكترونية موزعة  
 دمة إلكترونية مختلفة. خ  180رنامج الحكومة اإللكترونية حيث أنه تم بالفعل تفعيل ما يقرب من  ب 

حوظ في تقديم الخدمات اإللكترونية يقتضي العمل وبنفس الوقت على زيادة الوعي لدى العاملين إن التوسع المل  .2
في القطاع الحكومي والمواطنين بمفهوم وأبعاد الحكومة اإللكترونية وحيثيات تطبيقها وتهيئتهم ثقافيا وعمليا للتغير 

 ا التغيير.نجاح هذإالذي ينطوي عليه التحول الرقمي وأفضل الممارسات من أجل 
بالمعرفة العميقة ألبعاد مثل هذا التحول المختلفة وأفضل    تنفيذ البرنامجكما وانه يخلق الحاجة لتأهيل العاملين على   .3

خلص اليه البحث العلمي  ما  إلىالممارسات المبنية على الدروس المستفادة من تجارب الدول األخرى باإلضافة 
 في هذا المجال. 

 جية ي ت ا االسترة اإللكترونية بشكل عام وفي األردن بشكل خاص باإلضافة إلى  مالعلمية في مجال الحكو إن الدراسات   .4
توصي بالتركيز على الجانب التوعوي والثقافي للتحول اإللكتروني مما يصب في    2020الوطنية للتحول الرقمي  

 أهمية أستحداث برامج أكاديمية تخدم هذا الغرض. 
فنية   بفي الطلب على المتخصصين في مجال االحكومة االلكترونية السبا  داالزديا حرجأن النقاط آنفة الذكر ت  .5

 وتوعوية. 
  على  وندرته في أي من جامعات الجنوب  مماثل امجن بر وجود عدمفي  أيضا ضرورة فتح هذا البرنامجتتمثل  .6

مقارنة بحجم المؤسسات الحكومية وتشعب خدماتها وتعقيدها مما يبرر انشاء   ككل  األردنية الجامعات  مستوى 
 . بعض البرامج االكاديمية إلعداد الكفاءات الالزمة

االدارة العامة الذي أكد حاجة القطاع   ومعهدبين جامعة مؤته   على التعاونتوقيع اتفاقية في اآلونة االخيرة تنص  .7
 العام لخريجين على مستوى عال من الكفاءة والتميز إلدارة برنامج التحول اإللكتروني.  

 .وعالميا   وإقليميا   المتخصصين في هذا المجال محليا   على الطلبازدياد  .8
مملكة العربية الستتعودية جهود وخاصتتة الدول المحيطة التي لدى بعضتتها مثل ال األردنيين الطلبة غيراستتتقطاب   .9

االقتصتاد  بالنفع على مما يعود  التخصتصلمتابعة دراستاتهم العليا في هذا  ضتخمة في مجال الحكومة االلكترونية

 .المحلي والوطني

عضاء الهيئة التدريسية والبالغ عددهم ثمانية اعضاء أيضم قسم نظم المعلومات االدارية في كلية االعمال ثلة من   .10

مرموقة في تخصتص نظم المعلومات   وأستتراليةالحاصتلين على درجة الدكتوراه من جامعات بريطانية وأمريكية  

االدارية. علما بان التنوع والتعددية في التخصتصتات الدقيقة في درجة الدكتوراه لبعض اعضتاء الهيئة التدريستية 

في تصتتتتميم تطبيقات تكنولوجية   لعلى الجوانب التقنية واستتتتتخدام الذكاء االصتتتتطناعي وتعلم اآل والتي تركز

متنوعة تنعكس ايجتابا على تدريس المستتتتتاقات التقنيتة هذا باإلضتتتتتافة الى بعض الزمالء التي تركزت الخبرات 

معلومتات في منظمتات االعمتال االكتاديميتة والتتدريستتتتيتة لتديهم على الجوانتب االداريتة المتعلقتة بتبني تكنولوجيتا ال

 والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

التنوع في الرتب العلمية ألعضتتاء الهيئة التدريستتية في قستتم نظم المعلومات االدارية حيث يوجد حاليا عضتتوي  .11

هيئة تدريس برتبة استتاذ وعضتوي هيئة تدريس برتبة استتاذ مشتارال وثالثة برتبة استتاذ مستاعد ومدرس تتجاوز 

خبراتهم االكاديمية عقدا من الزمن في تدريس العديد من المستاقات ضتمن الخطة التدريستية لدرجة البكالوريوس 

والخطة التدريستية لبرنامج الماجستتير في ادارة االعمال ونظم المعلومات االدارية. االمر الذي يعمل على تأهيل 

لحكومة االلكترونية المنوي اليدء في استقبال الطلبة الكادر التدريسي وتمكينه من تدريس مساقات الماجستير في ا

. ومن االهميتة بمكتان التطرق الى الخبرات البحثيتة التي يمتلكهتا اعضتتتتتاء 2019/2020فيته على العتام الجمعي 

الهيئة التدريستتتية من خالل االبحاث المنشتتتورة في مجالت علمية عالمية محكمة ومصتتتنفة والخبرات المتعلقة 
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في  األكاديميعديد من طلبة الدراستات العليا والذي يصتب في زيادة المخزون المعرفي للكادر  باإلشتراف على ال

 قسم نظم المعلومات االدارية في كلية االعمال.

اما من الناحية اللوجستية، فانه من المتوقع قبول الطلبة في برنامج الماجستير في الحكومة االلكترونية في جامعة   .12

الذي يشكل نقطة جذب رئيسية لجميع الطلبة الخريجين والموظفين العاملين في محافظات  مؤتة في محافظة الكرال و

 الجنوب )محافظتي الكرال والطفيلة تحديدا(.  

 
 

  البرنامج والحاجة على التسجيل في   المستهدفة المتوقعوالمؤشرات والنتائج التي تشير إلى إقبال الفئة   ت البيانا .4
 متضمنا نتائج االستبانات واستطالع الرأي  لخرجي البرنامج في سوق العمل

 

 بينات اإلقبال المتوقع على البرنامج

 
أن عدد العاملين في القطاع الحكومي من حملة درجة   2016شير جداول دائرة اإلحصاءات العامة لعام ت  .1

للجنسين وهذا يعكس الفضاء   117,278مجموعه  لإلناث وما 63,649و للذكور  53,629بلغ قد  البكالوريوس 

 الواسع للفئة المستهدفة للبرنامج  
  تكنولوجيا  قطاع  في  العاملة  القوى   واقع  حول  2017الوطني    المعلومات  تكنولوجيا  مركز  اجراها  دراسة  كما وبينت .2

  7نحو يبلغ واالتصاالت المعلومات  تقنية تخصصات  في  الخريجين عدد ان االردن  في  واالتصاالت  المعلومات
 مما يوسع من نطاق الفئة المستهددفة للبرنامج ويدعم فرص اإلقبال عليه  سنويا خريج  االف

 
لتحديد مستوى اهتمام الفئة المستهدفة في البرنامج )والتي تشمل العاملين في القطاع العام وخريجي تخصصات   .3

توزيع استبانة على عينة من الشريحة  تكنولوجيا المعلومات وما يتعلق بها(، تم اجراء دراسية وصفية من خالل 
م مجموعة من االسئلة والتي تبين مدى اهتمامهم وتوجههم نحو االلتحاق بالبرنامج. كانت نتائج تحليل  ضالمستهدفة ت 

 اجابات العينة كاالتي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

70
80

هل ترى بان المواطنين لديهم الوعي

الكافي باهمية تطوير نظم الحكومة

االلكترونية  المختلفة

نعم

ال 

100

50

ع هل تدعم التوجه الحكومي بالتوس
في  تقديم خدمات الكترونية 

للمواطنين

نعم ال 
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 من االرقام السابقة يمكن استنتاج ما يلي:
 برنامج متخصص في الحكومة االلكترونية.  طرح بين نحو  ي التوجه اإليجابي لدى المستج .1
 تدني الوعي لدى المواطنين بابعاد وتطبيقات الحكومة االلكترونية.  .2

 

 بيانات الحاجة لخريجي البرنامج 

 
  500 رالحكومة اإللكترونية يهدف إلى توفي  إلى أن برنامج 2020الوطنية للتحول الرقمي  جيةي ت ااالسترتشير  .1

دوائر ووزات مختلفة مما يعكس التوجه الحقيقي لدى الحكومة إلى التوسع في تطبيق  على  خدمة إلكترونية موزعة  
 حدمة إلكترونية مختلفة.  180لرنامج الحكومة اإللكترونية حيث أنه تم بالفعلال تفعيل ما يقرب من 

زيادة الوعي لدى العاملين على بنفس الوقت إن التوسع الملحوظ في تقديم الخدمات اإللكترونية يقتضي العمل و .2
في القطاع الحكومي والمواطنين بمفهوم وأبعاد الحكومة اإللكترونية وحيثيات تطبيقها وتهيئتهم ثقافيا وعمليا للتغير 

 الذي ينطوي عليه التحول الرقمي وأفضل الممارسات من أجل نجاح هذا التغيير.
بالمعرفة العميقة ألبعاد مثل هذا التحول المختلفة وأفضل    تنفيذ البرنامجعلى    نه يخلق الحاجة لتأهيل العاملينأكما و .3

اليه البحث العلمي  ما خلص إلىباإلضافة الممارسات المبنية على الدروس المستفادة من تجارب الدول األخرى 
 في هذا المجال. 

135

15

تير هل تؤيد فكرة انشاء برنامج ماجس
متخصص في مجال الحكومة 

االلكترونية 

نعم ال 

95

55

هل تؤمن بدور الجامعات في دعم
التوجه الحكومي في التحول 
االلكتروني في القطاع العام

نعم ال 

110

40

ترونية هل تنوي االلتحاق ببرنامج ماجستير متخصص في مجال الحكومة االلك
في حال توفر الظروف الماسبة لال

نعم ال 
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 جيةي ت ا االستربشكل خاص باإلضافة إلى  إن الدراسات العلمية في مجال الحكونة اإللكترونية بشكل عام وفي األردن   .4
توصي بالتركيز على الجانب التوعوي والثقافي للتحول اإللكتروني مما يصب في    2020الوطنية للتحول الرقمي  

 أهمية أستحداث برامج أكاديمية تخدم هذا الغرض. 
فنية   ب في الطلب على المتخصصين في مجال االحكومة االلكترونية السبا د االزديا حأن النقاط آنفة الذكر ترج .5

 وتوعوية. 

 

 : لالتيتوضيح لمدى دعم البرنامج   .5
 

 الحكومة للتحول الرقمياستراتيجية  . أ
 

  500 رالحكومة اإللكترونية يهدف إلى توفي  إلى أن برنامج 2020جية الوطنية للتحول الرقمي ي ت اتشير االستر .1

دوائر ووزات مختلفة مما يعكس التوجه الحقيقي لدى الحكومة إلى التوسع في تطبيق  على  خدمة إلكترونية موزعة  
 حدمة إلكترونية مختلفة.  180لبرنامج الحكومة اإللكترونية حيث أنه تم تفعيل ما يقرب من 

قت زيادة الوعي لدى العاملين في  إن التوسع الملحوظ في تقديم الخدمات اإللكترونية يقتضي العمل وبنفس الو  .2
القطاع الحكومي والمواطنين بمفهوم وأبعاد الحكومة اإللكترونية وحيثيات تطبيقها وتهيئتهم ثقافيا وعمليا للتغير 

 الذي ينطوي عليه التحول الرقمي وأفضل الممارسات من أجل نجاح هذا التغيير.
بالمعرفة العميقة ألبعاد مثل هذا التحول المختلفة وأفضل    تنفيذ البرنامجنه يخلق الحاجة لتأهيل العاملين على  أكما و .3

خلص اليه البحث العلمي  ما إلىباإلضافة الممارسات المبنية على الدروس المستفادة من تجارب الدول األخرى 
 في هذا المجال. 

جية ي ت ا لكترونية بشكل عام وفي األردن بشكل خاص باإلضافة إلى االسترإن الدراسات العلمية في مجال الحكومة اإل .4
توصي بالتركيز على الجانب التوعوي والثقافي للتحول اإللكتروني مما يصب في    2020الوطنية للتحول الرقمي  

 أهمية استحداث برامج أكاديمية تخدم هذا الغرض. 
المتخصصين في مجال الحكومة االلكترونية ألسباب فنية  أن النقاط آنفة الذكر ترجح االزدياد في الطلب على  .5

 وتوعوية. 

 
 استراتيجية القسم الحاضن للبرنامج . ب

 

 
بل  المستق  على   منفتحة  اجتماعية  تعليمية  بيئة  في  وعمليا    والريادة علميا    للتميزرؤية قسم نظم المعلومات اإلدارية بالسعي    لتتمث 

واالتصالتات عنصرا اساسيا في مسقبل األعمال الخاصة والحكومية فإن برنامج الماجستير ولما كانت تكنولولجيا المعلومات  

كومة اإللكترونية  حيسعى إلى تنفيذ رؤية القسم من خالل دعم التوجه الحكومي المستقبلي نحو التوسع في تنفيذ مشروع ال 

 للتسهيل على المواطن وتقديم الخدمات الحكومية بشكل متميز وأقل تكلفة. 

العاملين الفرصة للنمو الوظيفي وذلال  طلبته    أو إعطاء   هتوظيف خريجي   لمع رسالة القسم في رفع معد   البرنامجويتناسب    اكم

من خالل اكمال دراساتهم العليا في مجال عمل مرن ومرشح للتوسع. كمان أن البرنامج يسعى إلى رفد اقتصاد المعرفة  

 القطاع الحكومي   االلكتروني في بخرجين مؤهلين بالمعلرفة الالزمة إلدارة المعرفة والتحول 

 

 رنامجاستراتيجية الكلية الحاضنة للب . ت

 
 

في تنمية المجتمع المحلي حيث أن البرنامج يستهدف منطقة الجنوب بالدرجة األولى    الكلية  يسهم في تحقيق رؤية   جإن البرنام

 . كمان وأن البرنامج يسعى إلى رفد النتاج البحثي للكلية حيث العديد من مواده تستمل على أجراء دراسات بحثية
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مع سياسة الكلية في التوسع في برامج الدراسات العليا لخلق قيادات إدارية وأكاديمية وضخها في   جكما ويتناسب البرنام

 ساهم بدورها في تنمية المجتع.  ت سوق العمل ل

 .  
 

 توضيح لمدى موائمة البرنامج للبرامج األخرى المطروحة في القسم والكلية وعالقته معها   .6

ال   اإللكترونيةكومة حبين ان برنامج الماجستير في ال ت المطروحة في كلية االعمال، بعد إجراء مسح لبرامج الدراسلت العليا 

مع باقي برامج الكلية المطروحة )برنامج الماجستير في ادارة االعمال/االدارة العامة/ نظم المعلومات االدارية،   يتعارض

يوفر لطلبة الكلية الذين ينوون اكمال دراساتهم العليا عدة    ه االخرى حيث ان   مع البرامج  متكامالالمحاسبة، االقتصاد( بل يعتبر  

 نفس الوقت تتماشى مع احتياجات سوق العمل والتوجه الحكومي للتحول الرقمي. خيارات في دراسة نخصصات دقيقة وب 

العديد   اما على مستوى برامج البكالوريوس في الجامعة، فان البرنامج يعتبر مكمال للعديد من هذه البرامج حيث ان خريجي 

عمال، علم الحاسوب، نظم المعلومات  مثل نظم المعلومات االدارية، االدارة العامة وادارة االالبكالوريوس )من برامج 

  الحاسوبية، تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحاسوب االتصاالت، هندسة البرمجيات( يعتبرون جزء من الشريحة المستهدفة 

 .للبرنامج

 

موضحا توفر العدد المناسب  رتبهم األكاديمية وبلدان التخرج وأعضاء الهيئة التدريسية  اد  دألعوصف تفصلي  .7
 والكافي لتنفيذ البرنامج. 

 الرتبة العلمية مجال التخصص الدقيق سنة التخرج بلد التخرج االســــم  

 أستاذ اإلدارية المعلومات نظم 2007 بريطانيا /دكتوراه الضمور مصلح فيروز  .1

 أستاذ اإلدارية المعلومات نظم 2004 بريطانيا /دكتوراه العضايلة محمد رائد  .2

 مشارك أستاذ اإلدارية المعلومات نظم 2009 بريطانيا /دكتوراه المبيضين عثمان هشام  .3

 مشارك أستاذ اإلدارية المعلومات نظم 2011 بريطانيا /دكتوراه سلوم أكرم عادل  .4

الواليات  /دكتوراه الليمون عال  .5
 المتحدة االمريكية

 مساعد أستاذ نظم المعلومات اإلدارية 2015

 مساعد أستاذ نظم المعلومات اإلدارية 2015 بريطانيا /دكتوراه الحباشنة يوسف عبادة  .6

 مساعد أستاذ نظم المعلومات اإلدارية 2016 بريطانيا /دكتوراه الجعافرة علي  .7

 مساعد أستاذ نظم المعلومات اإلدارية 2019 تركيا/دكتوراه الطراونة عوض خالد  .8

 مساعد أستاذ نظم المعلومات اإلدارية 2019 بريطانيا /دكتوراه عبير الخوالدة  .9
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 إدراج أية جامعات وطنية أخرى تطرح نفس البرنامج   .8

 
استتنادا للدراستة المستحية التي اجريت من قبل قستم نظم المعلومات االدارية في كلية االعمال على معظم الجامعات االردنية 

الوحيدة تطرح برناج الماجستتير في الحكومة اإللكترونية والذي تم عة األردنية هي الجامعة  مالرستمية والخاصتة تبين أن الجا

طرحه مؤخرا على العام الجامعي الحالي. إن  وقد تبين من الدراستتتة أن برنامج الجامعة األردنية لن يؤثر بشتتتكل جوهري 

 يم الجنوب. بالدرجة األولى هى أقل لبرنامجنا  على اإلقبال على البرنامج المقترح حيث أن الفئة المستهدفة

 
 

 ورسوم الساعات   البرنامج  خطة .9

ساعات    9تخصص و  ساعة اجباري  24مقسمة على  ساعة معتمدة  33ظة * : عدد الساعات المطلوبة من الطالب  حمال

 ساعات معتمدة للمادة الواحدة.   3اختياري تخصص وبواقع  

 البرنامج تكلفة 

 القيمة بالدينار األردني   البند  

 100 رسم الساعة المعتمدة   1

 110 رسم التسجيل الفصلي   2

 200 رسم مقعد )يدفع لمرة واحدة(  3

 50 رسم االمتحان لوطني للغة اإلنجليزية )يدفع لمرة واحدة(  4

 15 رسم طلب )يدفع لمرة واحدة(  5

 

 

 

 عدد الساعات   مسار الشامل  مسار الرسالة  اسم المادة  رقم المادة 

 3 اجبارية  اجبارية  منهجية البحث العلمي  2105731

 3 اجبارية  اجبارية  إدارة التغيير والتحول اإللكتروني  2105732

 3 اجبارية  اجبارية  تحليل وتصميم قواعد بيانات الحكومة اإللكترونية  2105733

 3 اجبارية  اجبارية  االدارة االلكترونية للموارد الحكومية 2105734

2105735 
القانونية في الحكومة   والقضاياأمن المعلومات  

 االلكترونية 
 3 اجبارية  اجبارية 

 9 - اجبارية  الرسالة  

 3 اجبارية  اختيارية  البيانات الضخمة والحكومة الذكية  2105736

 3 اجبارية  اختيارية  اإللكترونية الخدمات  2105737

 3 اجبارية  اختيارية  إدارة مشاريع الحكومة اإللكترونية  2105738

 3 اختيارية  اختيارية  استراتيجية المنظمة وتكنولوجيا المعلومات  2105739

 3 اختيارية  اختيارية  إدارة المؤسسات العامة  2105740

 3 اختيارية  اختيارية  نظرية المنظمة التقدمة  2105741

 3 اختيارية  اختيارية  الحكومة اإللكترونية  متقدمة فيموضوعات  2105742

 3 اختيارية  اختيارية  إدارة المعرفة وظم المعلومات المعرفية 2105743
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 معلومات االتصال  .10

 كلية األعمال   -نظم المعلومات اإلدارية   القسم الحاضن  

 د.عبادة الحباشنة   اسم ضابط االرتباط 

 رئيس القسم  الوظيفة 

 032372380-6061 رقم الهاتف األرضي 

 0799058687 رقم الخلوي 

 o.alhabashneh@mutah.edu.jo البريد األلكتروني 
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