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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري √ إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى السادس 

 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 نظم المعلومات اإلدارية   3–نما   235

  مبادئ التسويق 3-تسق  203

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

%100 45 التعليم المدمج  2  

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىالتعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 

 30 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 110 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 وأهميتها بالنسبة الى قطاع المال واألعمال وأثرها على شرائح المجتمع التجارة اإللكترونيةبشكل تفصيلي  يصف هذا المقرر

العملية للتجارة  تطبيقاتال تناولويتناول أنماطها المختلفة وتحدياتها وعالقتها بالتسويق االلكتروني كما  ي المختلفة

 .االلكترونية 

 الرئيس للمقررالهدف . 2

بكل ما  باإللماميهدف هذا المقرر إلى إعطاء  الطالب فكرة شاملة عن التجارة اإللكترونية بطريقة سهلة وميسرة بحيث تمكنه 

التعامل مع الزبائن مهارة ووتصميم المواقع اإللكترونية ة وإكسابه مهارة استخدام االنترنت ة االلكترونييتعلق بالتجار

 واالجنبية من مختلف بقاع العالم. في سبيل ذلك يشرح هذا المقرر معنى التجارة اإللكترونية وفوائدها والشركات المحلية

ت على ربط هذه المعلومات بالمستجداوأدوار الوسطاء مع التركيز  االسواق االلكترونية, ووتحدياتها وانماطها وبيئتها 

 في هذا المجال. الجديدة

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 جات التعلم للمقررمخر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 المقرر.األساسية في  والمصطلحات المفاهيم: يعرف 1.1

 

 1ع

التجرارة  كترونيرة للمجتمرع , صرفات, فوائرد التجرارة اإلل ائد التجارة اإللكترونية لألفررادفو :يحدد 1.2

آثرررار التجرررارة االلكترونيرررة , متطلبرررات التجرررارة االلكترونيرررة , مزايرررا التسرررويق  اإللكترونيرررة ,

االلكترونرري , خصررائت التسررويق االلكترونرري , أثررر التسررويق االلكترونرري علررى عناصررر المررزيج 

, أسرراليب قيررام اجررم التجررارة االلكترونيررة , نتررائج  ت البنرروا االلكترونيررةالتسررويقي  , متطلبررا

كترونيررة , المشرراكل العامررة الترري تواجرره التجررارة االلكترونيررة , التحررديات تطررورات التجررارة االل

 .والفرص التي تؤمنها المنشآت الرقمية لألعمال والتجارة االلكترونية 

 

 2ع

مواقررع االسررواق فرري التجررارة االلكترونيررة علررى االنترنررت , أهررداف التجررارة اإللكترونيررة ,  يررذكر: 

التجارة االلكترونية , عناصر المزيج التسويقي االلكتروني , الفررص االطراف المعنية بتطبيقات 

,  والمنافع التي يؤمنها التسويق االلكتروني , معوقات وتحديات قد تواجره التسرويق االلكترونري

أسباب اللجوء الى النشر االلكتروني ومصادر المعلومات المحوسبة , مزايرا البنروا االلكترونيرة 

االعتبرارات التري ادت الرى اسرتخدام كترونيرة , أنرواع االعالنرات االلكترونيرة , , مزايا النقرود االل

 .االنترنت كبنية ارتكازية للتجارة االلكترونية

 

 3ع

  المهارات 2

بناء موقع على الويرب للتجرارة االلكترونيرة , مراارل االعمرال فري التجرارة االلكترونيرة ,  يشرح: 2.1

أركرراو وأبعرراد التجررارة االلكترونيرررة , نمرراذج التجررارة االلكترونيرررة وبروتكرروالت الحمايررة علرررى 

 االنترنت , الموقف القانوني من تبادل الرسائل االلكترونية , البنية التحتية للتسرويق االلكترونري

مرااررل تنفيررذ الحكومررة االلكترونيررة , مزايررا ومعوقررات التعلرريم , خرردمات البنرروا االلكترونيررة , 

 االلكتروني , تطور سوق االعالنات االلكتروني.

 1م

, التعلريم  أنرواع األسرواق اإللكترونيرة أنرواع المخرازو ,مقايضة والتفاوض عبر االنترنرت , بين ال :يميز 2.2

االلكتروني والتعليم التقليدي , عناصر المزيج التسويقي للسرلع وعناصرر المرزيج التسرويقي للخردمات , 

, تعرررامالت التجرررارة االلكترونيرررة علرررى االنترنرررت , الضررررائب النشرررر الرررورقي والنشرررر االلكترونررري 

 والجمارا والتعرفة الجمركية. 

 2م

  الكفاءات 3

 1ا بفاعلية كتابياً وشفهياً في مجال إدارة األعمال.مع االخرين يتواصل  3.1

 2ا . يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في إدارة األعمال 3.2

 4ا يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.3
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 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 االلكترونية وبأهدافها وأركانها ومعالمها.التعريف بالتجارة الفصل األول:  1

 6 .الفصل الثاني: البنية االرتكازية للتجارة االلكترونية  2

 6 لثالث: أنماط التجارة االلكترونية وفرصها وتحدياتها.الفصل ا 3

 6 رابع: التجارة االلكترونية من خالل التسويق االلكتروني. الفصل ال 4

 6 تطبيقات التجارة االلكترونية )البنوا االلكترونية(.الفصل الخامس: من  5

 6 لسادم: االعالنات االلكترونية والنشر االلكتروني من تطبيقات التجارة االلكترونيةالفصل ا 6

 6 فصل السابع: الحكومة االلكترونية والتعليم االلكترونيال 7

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
األساسررررية فرررري  والمصررررطلحات : المفرررراهيميعرررررف

 المقرر.
 

 المحاضرات النظرية  -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية

 النقاش والحوار الجماعي -

 التدريب العملي -

 أسلوب ال المشكالت -

 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 البحث أوراقتقويم  -

 الفردية

 اإللقاءو العرض تقويم -

 

1.2 

فوائررد التجرررارة اإللكترونيررة لألفررراد , فوائرررد  :يحرردد

التجررررارة اإللكترونيررررة للمجتمررررع , صررررفات التجررررارة 

اإللكترونيررة , آثررار التجررارة االلكترونيررة , متطلبررات 

التجررارة االلكترونيررة , مزايررا التسررويق االلكترونرري , 

خصررررائت التسررررويق االلكترونرررري , أثررررر التسررررويق 

يقي  , االلكترونرررري علررررى عناصررررر المررررزيج التسررررو

متطلبررات البنرروا االلكترونيررة , أسرراليب قيررام اجررم 

التجررررارة االلكترونيررررة , نتررررائج تطررررورات التجررررارة 

االلكترونيررة , المشرراكل العامررة الترري تواجرره التجررارة 

االلكترونيررررة , التحررررديات والفرررررص الترررري تؤمنهررررا 

 المنشآت الرقمية لألعمال والتجارة االلكترونية  .
 

 

مواقرع االسرواق أهداف التجارة اإللكترونيرة ,  يذكر:

فرري التجررارة االلكترونيررة علررى االنترنررت , االطررراف 

المعنيرررة بتطبيقرررات التجرررارة االلكترونيرررة , عناصرررر 

المررزيج التسررويقي االلكترونرري , الفرررص والمنررافع 

التررررري يؤمنهرررررا التسرررررويق االلكترونررررري , معوقرررررات 

سررباب وتحررديات قررد تواجرره التسررويق االلكترونرري , أ

اللجروء الرى النشرر االلكترونري ومصرادر المعلومررات 

المحوسبة , مزايا البنوا االلكترونية , مزايا النقرود 

االلكترونيررررررة , أنررررررواع االعالنررررررات االلكترونيررررررة , 

االعتبررارات الترري ادت الررى اسررتخدام االنترنررت كبنيررة 

 ارتكازية للتجارة االلكترونية.

 المهارات 2.0

2.1 

بناء موقع على الويب للتجرارة االلكترونيرة ,  يشرح:

مرااررل االعمررال فرري التجررارة االلكترونيررة , أركرراو 

وأبعررررراد التجرررررارة االلكترونيرررررة , نمررررراذج التجرررررارة 

االلكترونيررة وبروتكرروالت الحمايررة علررى االنترنررت , 

الموقررف القررانوني مررن تبررادل الرسررائل االلكترونيررة , 

, خدمات البنروا  البنية التحتية للتسويق االلكتروني

االلكترونيررة , مرااررل تنفيررذ الحكومررة االلكترونيررة , 

 

 
 المحاضرات النظرية  -

 الواجبات الفردية والجماعية -

 النقاش والحوار الجماعي -

 التدريب العملي -

 أسلوب ال المشكالت -

 
 
 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات الفرديةال تقويم -

 تقويم التدريب العملي -

 اإللقاءو العرض تقويم -
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

مزايررا ومعوقررات التعلرريم االلكترونرري , تطررور سرروق 

 االعالنات االلكتروني.

 

2.2 

برين المقايضرة والتفراوض عبرر االنترنرت , أنرواع  :يميز

أنرررررواع األسرررررواق اإللكترونيرررررة , التعلررررريم  المخرررررازو ,

االلكتروني والتعليم التقليدي , عناصر المزيج التسويقي 

للسررلع وعناصرررر المرررزيج التسرررويقي للخررردمات , النشرررر 

, تعرررررامالت التجرررررارة الرررررورقي والنشرررررر االلكترونررررري 

االلكترونيررة علرررى االنترنرررت , الضررررائب والجمرررارا 

 .والتعرفة الجمركية

 الكفاءات 3.0

3.1 
بفاعليررة كتابيراً وشررفهياً فري مجررال مررع االخررين يتواصرل 

 إدارة األعمال.
المحاضررررررررررررات النظريرررررررررررة 

 والتعليم االلكتروني

 الواجبات والتكليفات

3.2 

يسررتخدم شرربكة المعلومررات والتقنيررة الحديثررة فرري إدارة 

 .األعمال

المتابعرررررررة المباشررررررررة ألداء 

عررررن طريررررق نظررررام الطررررالب 

 البالا بورد

 والتكليفاتالواجبات 

 الواجبات والتكليفات ورش العمل والسمنارات يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.3

 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 األسبوع السادم  1اختبار تحريري  1

 20 الثاني عشراألسبوع   2اختبار تحريري  2

 10 األسبوع الرابع واألسبوع الثامن  واجبات   3

 50 يحدد من عمادة القبول والتسجيل اختبار تحريري نهائي  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي,  ,تقديميعرض  شفهي, , تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
وم بوظيفة يقل في البرنامج  في شطر الطالب واادى عضوات هيئة التدريس في شطر الطالبات  اعضاء هيئة التدريسيتم اختيار أاد 

يقوم المرشد  بتنظيم ايث  .لذلك( ساعات أسبوعية  6ويخصت )  والطالبات الذين يدرسوو المقررللطالب  المرشد االكاديمي

 في هماداء تحسين مستوىلالنصائح واالرشادات الالزمة  والطالبات  بهدف تقديماجتماعات دورية )جماعية وفردية( مع الطالب 

ويعمل على تجهيز  ,موتشجيعهم على المشاركة في االنشطة الطالبية من اجل صقل شخصياتهم وتطوير مهاراته االختباراتو المذاكرة

ة للطالب, البيانات الشخصية للطالب, جدول تسجيل الطالب, ملف ارشاد لكل طالب تتضمن كافة الوثائق المتعلقة به )مثل الخطة الدراسي

 بينالطالبات المتغيوومتابعة الطالب  نتيجة الطالب الفصلية, نسخة من السجل األكاديمي للطالب, نسخة من أوراق الحذف واالضافة(, 

من خالل مناقشتهم ومشاركة آرائهم  مومحاولة ال المشاكل التي تعترضه تعثرينالطالبات الموالمحاضرات, والطالب  نباستمرار ع

كما يقوم المرشد برعاية الطالب  المتفوقين  .واالستماع الى مقترااتهم وتجميعها في خطة لتقديمها الى وادة اإلرشاد في الكلية

بأسمائهم الى  والطالبات المتفوقات من خالل االجتماع معهم وتهنئتهم على تفوقهم وتشجيعهم على االستمرار في ذلك ويرفع بقائمة

منسق / منسقة  االرشاد في البرنامج اللذاو يرفعاها الى وادة االرشاد في الكلية, وينسقا مع عمادة الكلية من اجل تكريمهم في افل 

 خاص بالشطرين.

 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها , د/ عامر إبراهيم قنديلجي , دار المسيرة للنشر والتوزيع , 

 ., عمان , األردن  2016

 المساندةالمراجع 

 
التجارة الكترونية  , د/ محمد نور صالح و د/ سناء جودت خلف, دار الحامد للنشر   -1

 .ول  , عمان , األردن , الطبعة األ 2009والتوزيع, 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 40تتسع لـ قاعة دراسية إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 مرفق معه جهاز كمبيوتر  جهاز عرض البيانات

 طابعة وسبورة  مع اقالم وماسحة سبورة. تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخرتجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ووالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس نتائج الطالب

 غير مباشر الطالب تقييم الطالب للمقرر الدراسي واالداء التدريسي

 غير مباشر أرباب العمل رضا ارباب العمل عن مخرجات تعلم البرنامج

 مباشر عضو هيئة تدريس نظير تصحيح االختبار النهائي من عضو نظير
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي)أخرى، يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة
 

 

 د. فهد علي محمد آل قماش 
 رئيس قسم إدارة االعمال
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