وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
جهاز اإلشراف والتقويم العممي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم االعتماد الدولي

نمورج وصف المقرر
مراجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مراجعت البرنامج األكاديمي))

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 .1انمؤصضح انرؼهُمُح
 .2انقضم اندامؼٍ  /انمشكز
 .3اصم  /سمز انمقشس

خامؼح انمىصم
كهُح االداسج واالقرصاد  /قضم وظم انمؼهىماخ االداسَح
وظم االػمال االنكرشووُح AEMI18_F304 /

 .4انثشامح انرٍ َذخم فُها

تكانىسَىس وظم مؼهىماخ اداسَح

 .5أشكال انحضىس انمراحح

انحضىس تانىقد انمحذد وتىقد كامم

 .6انفصم  /انضىح
 .7ػذد انضاػاخ انذساصُح (انكهٍ)
 .8ذاسَخ إػذاد هزا انىصف

2118/2117
 91صاػح
2118/2117

 .9أهذاف انمقشس:
َهذف مقشس وظم األػمال اإلنكرشووُح إنً ذىصُغ مذاسك انطهثح حىل االػمال اإلنكرشووُح مه خالل:
 -1ذؼشَفهم تانمشذكزاخ انفكشَح وخصائص وظم األػمال اإلنكرشووُح.
 -2إدساك مفاهُم االػمال االنكرشووُح ،انرداسج االنكرشووُح ،اإلداسج اإلنكرشووُح ،وانحكىمح االنكرشووُح.
 -3انرفشَق تُه ومىرج األػمال اندذَذ وانقذَم.
 -4إطالع انطهثح ػهً انهُكهُح انرىظُمُح نىظم األػمال اإلنكرشووُح.
 -5ذمكُىهم مه اصرُؼاب ػمهُاخ إداسج األػمال اإلنكرشووُح.

 -6ذؼشَفهم تمرطهثاخ وداذ وظم األػمال اإلنكرشووُح.
ذزوَذهم تمضمىن وظائف وظم األػمال اإلنكرشووُح.
ذثصُشهم تمزاَا ومخاطش إداسج األػمال اإلنكرشووُح.

 .11مخشخاخ انرؼهم وطشائق انرؼهُم وانرؼهم وانرقُُم
أ .طشائق انرؼهُم وانرؼهم
 انمحاضشاخ انؼهمُح. انىاخثاخ. انرفاػم وانمشاسكح اإلَداتُح ( مه انطانة). ػشض مه قثم انطهثح نمىضىػاخ محذدج. اػذاد انرقاسَش.ب .طشائق انرقُُم
َخضغ انطانة إنً استؼح امرحاواخ سئُضح وكما َهٍ:
امرــحان انفصم األول 11 :دسخح
امرــحان وصف انضىح 21 :دسخح
امرحان انفصم انثاوٍ 11 :دسخح
االمرحان انىهائـٍ 61 :دسخح
--------------------------انمدمىع %111:
ػهما ً أوه َرم إخشاء امرحاواخ َىمُح ،إضافح إنً انىاخثاخ وانمشاسكح انصفُح.
ج .مهاساخ انرفكُش
-

انمؼشفح وانفهم نمىضىػاخ انمقشس.
انقذسج ػهً ذطثُق انمؼشفح انمكرضثح ػهً حاالخ أخشي.
انرفكُش :انىقذٌ /االتذاػٍ.
انقذسج ػهً انرحهُم وانذساصح.
مؼشفح كُفُح انحصىل ػهً انمؼهىماخ.

د .انمهاساخ انؼامح وانمىقىنح (انمهاساخ األخشي انمرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ)
-

انمشاسكح انفاػهح ،وانرؼثُش ػه انزاخ واِساء.
انؼمم انمهىٍ :مماسصح /أخالقُاخ.
انؼمم ضمه فشَق.
انقذسج انثحثُح :إػذاداً وكراتح.
إػذاد انرقاسَش انمُذاوُح.
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 .11بنيت المقرر
مخرجاث
التعلم
المطلوبت

اسم الوحذة  /المساق أو الموضوع

األسبوع

الساعاث

االول

3

مقدمة في االعمال االلكترونية

انثاوٍ

3

التجارة االلكترونية واالعمال االلكترونية

انثانث

3

فرص االعمال االلكترونية

انشاتغ

3

تبني االعمال للتكنولوجيات الرقمية

انخامش

3

المنافع والمخاطر والية التبني

انضادس

3

البنية التحتية لألعمال االلكترونية

انضاتغ

3

معمارية الخادم  /العميل وانماط الشبكات

انثامه

3

تكنولوجيا االنترنت والويب

انراصغ

3

االنترانت واالكسترانت

انؼاشش

3

ادارة البنية التحتية لألعمال االلكترونية

انحادٌ ػشش

3

التركيز على التجارة المحمولة

انثاوٍ ػشش

3

البيئة االلكترونية :عوامل اجتماعية وقانونية

انثانث ػشش

3

البيئة االلكترونية :االقتصاد وعوامل المنافسة

طريقت
التعليم

طريقت
التقييم

انشاتغ ػشش

3

انخامش ػشش

3

انضادس ػشش

3

انضاتغ ػشش

3

انثامه ػشش

3

التكامل بين استراتيجية نظم المعلومات
واالعمال االلكترونية

انراصغ ػشش

3

ادارة عالقات الزبائن

انؼششون

3

المبادئ والخصائص واالهداف

3

ادارة االكتساب واالحتفاظ بالزبون

3

حلول تكنولوجية إلدارة عالقات الزبائن

انحادٌ
وانؼششون
انثاوٍ
وانؼششون
انثانث
وانؼششون
انشاتغ
وانؼششون
انخامش
وانؼششون
انضادس
وانؼششون
انضاتغ
وانؼششون
انثامه
وانؼششون
انراصغ
وانؼششون
انثالثىن

3

الحكومة االلكترونية والعوامل السياسية
استراتيجية االعمال االلكترونية
التحليل االستراتيجي  /االهداف واالستراتيجية
صياغة االستراتيجية وتنفيذها وتقوميها

ادارة سلسلة التجهيز

3

التكنولوجيات الداعمة

3

استخدام  E.Bإلعادة هيكلة سلسلة التجهيز

3

الشراء االلكتروني :المبادئ

3

العوامل والمنافع والمخاطر

3

حاالت دراسية 1

3

حاالت دراسية 2

3

حاالت دراسية 3
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 .12انثىُح انرحرُح

قسم االعتماد الدولي

انقشاءاخ انمطهىتح:
 كرة انمقشس
 اخشي

Dave Chaffey, 2010, E-Business & ECommerce Management: Strategy
Implementation & Practice, PrenticeHall.
سعدًغالبًياسينً،4002ً،االعمالًااللكترونيةً،دارًاليازوريًللنشرً

والتوزيعً،االردنً .
مرطهثاخ خاصح

انخذماخ االخرماػُح (وذشمم ػهً صثُم
انمثال محاضشاخ انضُىف وانرذسَة
انمهىٍ وانذساصاخ انمُذاوُح)

 .13انقثىل
انمرطهثاخ انضاتقح
أقم ػذد مه انطهثح

25

أكثش ػذد مه انطهثح

61

