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 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما

 

 خامؼح انمىصم انمؤصضح انرؼهُمُح .1
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث 

التعلم 

 المطلوبت
 اسم الوحذة / المساق أو الموضوع

طريقت 

 التعليم
طريقت 

 التقييم

   مقدمة في االعمال االلكترونية   3 االول

   التجارة االلكترونية واالعمال االلكترونية  3 انثاوٍ

   فرص االعمال االلكترونية  3 انثانث

   للتكنولوجيات الرقميةتبني االعمال   3 انشاتغ

   المنافع والمخاطر والية التبني  3 انخامش

   البنية التحتية لألعمال االلكترونية  3 انضادس

   معمارية الخادم / العميل وانماط الشبكات  3 انضاتغ

   تكنولوجيا االنترنت والويب  3 انثامه

   االنترانت واالكسترانت  3 انراصغ

   البنية التحتية لألعمال االلكترونية ادارة  3 انؼاشش

   التركيز على التجارة المحمولة  3 انحادٌ ػشش

   البيئة االلكترونية: عوامل اجتماعية وقانونية  3 انثاوٍ ػشش

  3 انثانث ػشش
 البيئة االلكترونية: االقتصاد وعوامل المنافسة 

 
  



 

  3 انشاتغ ػشش
 

 السياسيةالحكومة االلكترونية والعوامل 
  

  3 انخامش ػشش
 استراتيجية االعمال االلكترونية

 
  

   التحليل االستراتيجي / االهداف واالستراتيجية  3 انضادس ػشش

  3 انضاتغ ػشش
 صياغة االستراتيجية وتنفيذها وتقوميها

 
  

  3 انثامه ػشش
التكامل بين استراتيجية نظم المعلومات 

 واالعمال االلكترونية
  

   ادارة عالقات الزبائن  3 انراصغ ػشش

   المبادئ والخصائص واالهداف  3 انؼششون

انحادٌ 

 وانؼششون
   ادارة االكتساب واالحتفاظ بالزبون  3

انثاوٍ 

 وانؼششون
   حلول تكنولوجية إلدارة عالقات الزبائن  3

انثانث 

 وانؼششون
3  

 ادارة سلسلة التجهيز
 

  

انشاتغ 

 وانؼششون
   التكنولوجيات الداعمة  3

انخامش 

 وانؼششون
   إلعادة هيكلة سلسلة التجهيز E.Bاستخدام   3

انضادس 

 وانؼششون
   الشراء االلكتروني: المبادئ  3

انضاتغ 

 وانؼششون
   العوامل والمنافع والمخاطر  3

انثامه 

 وانؼششون
   1حاالت دراسية   3

انراصغ 

 وانؼششون
   2حاالت دراسية   3

   3حاالت دراسية   3 انثالثىن
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 انثىُح انرحرُح  .12

 انقشاءاخ انمطهىتح:
 كرة انمقشس 
 اخشي  

Dave Chaffey, 2010, E-Business & E-

Commerce Management: Strategy 

Implementation & Practice, Prentice-

Hall. 

اليازوريًللنشرً،ًاالعمالًااللكترونية،ًدار4002ًسعدًغالبًياسين،ً
ًوالتوزيع،ًاالردن.

   حمرطهثاخ خاص

وذشمم ػهً صثُم انخذماخ االخرماػُح )

انمثال محاضشاخ انضُىف وانرذسَة 

 انمهىٍ وانذساصاخ انمُذاوُح( 

 
 
 
 
 

 انقثىل  .13

  انمرطهثاخ انضاتقح

 25 أقم ػذد مه انطهثح 

 61 أكثش ػذد مه انطهثح 


