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 ادلقررمنوذج وصف 

 (األكادميي()مراجعة الربنامج العايل )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 
 عما مربهنا   حتقيقها الطالب من ادلتوقعة التعلم وخمرجات ادلقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا ادلقرر وصف يوفر

 .الربنامج وصف وبني بينها الربط من والبد .ادلتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا

 
 جامعة ادلوصل / كلية االدارة واالقتصاد ادلؤسسة التعليمية

 نظم ادلعلومات االدارية القسم اجلامعي / ادلركز

 (AEMI_M402) ادلرحلة الرابعة -االنرتنتتطبيقات االعمال على  اسم / رمز ادلقرر

 بكالوريوس نظم ادلعلومات االدارية الربامج اليت يدخل فيها

 اسبوع( 03حضور الزامي دلدة ) أشكال احلضور ادلتاحة

 7308 -7307 الفصل / السنة

 اسبوعيا ساعة دراسية موزعة على ثالثني اسبوع مبعدل اربع ساعات 073 )الكلي(عدد الساعات الدراسية 

 7308 -7307 تاريخ إعداد هذا الوصف

 

  ادلقرر:أهداف 

إكساب الطالب مهارة فنية ومعرفة اكادميية يف مفهوم الشبكة الدولية للمعلومات وادلواقع ادلهمة على الشبكة وحمركات البحث 
لبعض التطبيقات ادلستخدمة يف جمال  فضال  عن تطبيقات الشبكة )اإلنرتنت( وتصميم ادلواقع على الشبكة مع تطبيقات عملية

 االعمال .

 
 



 

 

 
 
 
 

 خمرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 طرائق التعليم والتعلم أ. 

 طريقة المناقشة .1

 طريقة العروض العملية  .2

  االلكترونيطريقة التعلم  .0

 ائق التقييم ب. طر 

 . الحضور والمشاركة1
 وعرض الحلول األسئلة. التقييم الفردي: من خالل جودة المناقشة وطرح 2
 المطروحة في الواجبات المطلوبة وجودة مناقشتها األفكار. التقييم الجماعي: 3
 . امتحانات يومية4
 . االمتحان النهائي )فصلي + نصف السنة + اخر السنة(5
 

 التفكري ج. مهارات

 وحل المشكالت.مهارات التفكير الحرج  -1ج
 مهارات الوصف والتذكر. -2ج
 مهارات المقارنة وعرض المعلومات. -3ج
 ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(ادلهارات العامة وادلنقولة ). د

 .مهارات تطبيق االعمال على االنترنت -1
 .ويبالبحث في ال ات ومحركاتاستخدام متصفحمهارات في  -2
 . على شبكة االنترنت مهارات البحث واالسترجاع  -3

 تصميم المواقع االلكترونية . امج مهارات في استخدام بر  -4
 تقنيات االنترنت في مجال االعمال .مهارات توظيف   -5
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 بنية ادلقرر

 

 خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / ادلساق أو 

 ادلوضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 

0 4 0 
انرؼرف ػهى شثكح 

االنررند، فىائذها، 

 سهثٍاذها، يسرخذيٍها،...
  نظري

7 4 5 
يؼًارٌح  أجهزج االذصال،

 االنررند
  نظري

اجٍال  تريجٍاخ االنررند،  4 0

 االنررند
عملً على 

 الحاسوب
 

  نظري نظى إدارج قىاػذ انثٍاناخ  4 4

  نظري االنررندالخ كىتروذى  4 5

  نظري تروذىكىالخ االنررند  4 6

7 4  
انرقنٍاخ انًسرخذيح 

االذصال  نرأسٍس

 تاألنررند
 0 نظري

8 4  
انرقنٍاخ انًسرخذيح 

االذصال  نرأسٍس

 تاألنررند
 7 نظري

 اسرخذاو يرصفح وٌة 7 4 9
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
0 

يهاراخ انثحث  7 4 03

 واالسررجاع
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
4 

 انثرٌذ االنكررونً  4 00
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
5 

07 4  
انؼالئقٍح  قىاػذ انثٍاناخ 

االسرخذاياخ انثرٌذ 

  االنكرروٌ
  نظري

00 4 0 
 األػًال واالنررند

  نظري

04 4 0 
 األػًال واالنررند

  نظري

  نظري األػًال واالنررند 0 4 05



 

 

  نظري+ػًهً األػًال وذقنٍاخ االنررند  4 06

يحركاخ انثحث ويراحم  7 4 07

 ػًهها
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

يحركاخ انثحث  7 4 08

Google, Yahoo 
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

 ,Bingيحركاخ انثحث  7 4 09
Altavista 

ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

يىاقغ انرىاصم   4 73

 االجرًاػً
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

يىاقغ انرىاصم   4 70

 االجرًاػً
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

 ذصًٍى انًىقغ  4 77
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

 ذصًٍى انًىقغ 4 4 70
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

نشر انًىقغ ػهى شثكح  7 4 74

 (1)االنررند
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

نشر انًىقغ ػهى شثكح  7 4 75

 (2) االنررند
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

 Front Pageترنايج ال  4 4 76
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

 Front Pageالترنايج  4 4 77
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

 HTMLنغح ال  4 4 78
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

 HTMLنغح ال  4 4 79
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
 

 HTMLنغح ال  4 4 03
ػًهً ػهى 

 انحاسىب
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 البنية التحتية 

 القراءات ادلطلوبة:

 كتب ادلقرر

  اخرى

الزغبي،موسى عبداهلل ،د.محمد بالل 2002لحاسوب واالنترنت،ا -
،زمزم ناشرون 1حوران،خالدة محمد الزغبي،هاني محمود النطش،ط

 .وموزعون ، األردن
،د.عبد الحكيم عيسى،د.أبو الرب،بشرى 2002مهارات الحاسوب، -

علي بك،دالل الرموني،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان، 
 األردن

طريقك نحو التميز،وديع أسعد موسوعة تصميم برمجة مواقع االنترنت  -
 وديع حجاوي،األردن ،عمان

 

  ةمتطلبات خاص
لغات برمجية مساعدة في تصميم المواقع اإللكترونية 

 والبريد االلكتروني .وبرامجيات المتصفحات 

اخلدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل ادلثال 
حماضرات الضيوف والتدريب ادلهين والدراسات 

 ادليدانية( 

 
 في مجاالت االعماللتطبيقات االنترنت  عمليةدراسات 

 
 
 

 القبول 

 - ادلتطلبات السابقة

 75 أقل عدد من الطلبة 

 45 أكرب عدد من الطلبة 


