
 
 



  
 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 متاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ال

 

 / كهُخ ػهىو انؾبطىة وانزَبظُبد عبيؼخ واطػ انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 انؾبطىة / انًزكش  انمظى انؼهًٍ .2

او اطى انجزَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 انزغبرح االنكززوَُخ

 ثكهىرَىص فٍ ػهىو انؾبطىة اطى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراطٍ  .5

 طُىٌ /يمزراد /أخزي 

 انفصهٍ

  انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي  .7

  ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9

 انزغ  برح  ىُواظ  ؼ نًف  به مُي  غ رفص   انزغ  برح االنكززوَُ  خَظ  ى ثُ  ب   بدُانطبن  ت ي  ٍ فه  ى اطبط   ٍُرًك             

 انزغبرح االنكززوَُخ وايُُزهب.يٍ فهى انغبَت انؼًهٍ نُظى  انطهت ٍُثبألظبفخ انً رًك

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًطهىثخ وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يخزعبد انجزَبيظ  .11



  
 2الصفحت 

 
  

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ

 ."انًطهىة ثؾضهب و شًىنهب غُيٍ انًفزداد فٍ ؽمم "انًىاظ ؼُاكزظبة يب رى رىظ -1أ

 . زخذيخ فٍ َظى انزغبرح االنكززوَُخانًظخىارسيُبد انانزؼزف ػهً  -2أ

 .ًخُثصىرح طه خُخ انشفزاد انجزيغٌ انطبنت لبدرػهٍ انجزيغخ وكزبثانزأكذ يٍ ا -3أ

 .ثبنىالغ يٍ خالل ثؾىس انزخزط خُرثػ انًظبئم انجزيغ -4أ

 

 نخبصخ ثبنجزَبيظ ا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 .انزذرَت انصُفٍ - 1ة 

 .ثؾىس رخزط  - 2ة 

 .مبرَز ػهًُخر - 3ة 

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يؾبظزاد َظزَخ -1

 انًُبلبشبد انؼهًُخ -2

 يخزجزاد ػًهُخ -3

 ثؾىس ػًهُخ -4

 غزائك انزمُُى      

 انًشبركخ فٍ لبػخ انذرص. -

 رمذَى األَشطخ  -

 اخزجبراد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورظهًُهب انىاعجبد أدا  ػهً نهؼًم نطبنتا لذرح رطىَز  -1ط

 .َظى انزغبرح االنكززوَُخ وايُُزهبثزيغخ انًُطمٍ فٍ كُفُخ انزفكُز -2ط

 وانًُبلشخ. انؾىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -3ط

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼز َؾى ػهً انًؾبظزح إدارح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ جؼطث انطبنت ركهُف. 

 انغًبػُخ. نألَشطخ انذرعخ يٍ َظجخ رخصُص 

 

 غزائك انزمُُى    

 انًظؤونُخ ورؾًهه انطبنت انزشاو دنُم انذرص لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجؾىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًؾذد ثبنًىػذ االنزشاو 

 وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانزؾصُم االنزشاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبراد رؼجز. 

 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 انًُمىنخ )انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ(.انزأهُهُخ انًهبراد انؼبيخ و-د 

 .انؾذَضخ انزمُُخ وطبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىطبئم يغ انزؼبيم ػهً نطبنتا لذرح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انؾىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -4د

 

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 إرشبد انطالة إنً ثؼط انًىالغ االنكززوَُخ نإلفبدح يُهب .   -

 انزذرَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذرص .   -

 انزمُُبد انؾذَضخ واطزخذايبرهب.ػمذ ؽهمبد ثؾضُخ َزى يٍ خالنهب   -     

 

 غزائك انزمُُى          

 وانزمبرَز.رمذَى األَشطخ  -

 انًشبركخ فٍ انؾهمبد انجؾضُخ. -

 

 

 

 ثُُخ انجزَبيظ  .11

انًزؽهخ 

 انذراطُخ 

 انظبػبد انًؼزًذح           اطى انًمزر أو انًظبق ريش انًمزر أو انًظبق

 ػًهٍ     َظزٌ      

 31 31 انزغبرح االنكززوَُخ 462ػ  انزاثؼخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 انزخطُػ نهزطىر انشخصٍ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  غ)وظيؼُبر انمجىل  .13

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ .14

[1] E-commerce   

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 هخطط ههاراث الونهح

 رخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَ

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 ُوُت والق
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/  الرابعتالسنت 

 الثانٍالفصل 

انزغبرح   462ح / 

 االنكززوَُخ

                 اختُارٌ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 زَبظُبدعبيؼخ واطػ كهُخ ػهىو انؾبطىة وان انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 انؾبطىة    / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 462ػ /  انزغبرح االنكززوَُخ اطى / ريش انًمزر .3

 انمبػبد انذراطُخ + يخزجزاد انؾبطىة أشكبل انؾعىر انًزبؽخ .4

 انزاثؼخ/ انظُخ انذراطُخ  انضبٍَانفصم انذراطٍ  انفصم / انظُخ .5

 61 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

  انىصف  ربرَخ إػذاد هذا .7

 أهذاف انًمزر .8

 انزغ برح  ىُواظؼ نًفبه مُيغ رفص انزغبرح االنكززوَُخَظى ثُب   بدُانطبنت يٍ فهى اطبط ٍُرًك                   

 انزغبرح االنكززوَُخ وايُُزهب.انطهت يٍ فهى انغبَت انؼًهٍ نُظى  ٍُثبألظبفخ انً رًك

 

 

 

 

 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.



  
 7الصفحت 

 
  

 انزؼهى وانزمُُىوغزائك انزؼهُى و ًمزربد انيخزع .11

 االهذاف انًؼزفُخ   - ة

 ".انًطهىة ثؾضهب و شًىنهب غُيٍ انًفزداد فٍ ؽمم "انًىاظ ؼُاكزظبة يب رى رىظ -1أ

 انزؼزف ػهً انخىارسيُبد انًظزخذيخ فٍ َظى انزغبرح االنكززوَُخ . -2أ

 .ًخُثصىرح طه خُخ انشفزاد انجزيغٌ انطبنت لبدرػهٍ انجزيغخ وكزبثانزأكذ يٍ ا -3أ

 .ثبنىالغ يٍ خالل ثؾىس انزخزط خُرثػ انًظبئم انجزيغ -4أ

 

 األهذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنجزَبيظ  –ة 

 انزذرَت انصُفٍ. - 1ة 

 ثؾىس رخزط . - 2ة 

 رمبرَز ػهًُخ. - 3ة 

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يؾبظزاد َظزَخ -1

 انًُبلبشبد انؼهًُخ -2

 يخزجزاد ػًهُخ -3

 ثؾىس ػًهُخ -4

 غزائك انزمُُى      

 انًشبركخ فٍ لبػخ انذرص. -

 رمذَى األَشطخ  -

 اخزجبراد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ . -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورظهًُهب انىاعجبد أدا  ػهً نهؼًم انطبنت لذرح رطىَز  -1ط

 َُخ وايُُزهب.انًُطمٍ فٍ كُفُخ ثزيغخ َظى انزغبرح االنكززوانزفكُز -2ط

 وانًُبلشخ. انؾىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -3ط

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼز َؾى ػهً انًؾبظزح إدارح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼط انطبنت ركهُف. 

 انغًبػُخ. نألَشطخ انذرعخ يٍ َظجخ رخصُص 

 

 غزائك انزمُُى    

 انًظؤونُخ ورؾًهه انطبنت انزشاو دنُم انذرص لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجؾىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًؾذد ثبنًىػذ االنزشاو 

 وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانزؾصُم االنزشاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبراد رؼجز. 

 



  
 8الصفحت 

 
  

 

 انجُُخ انزؾزُخ  .12

 . E-commerce [1] ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1
[2] web applications for E-commerce .  
 

 وانزطىر انشخصٍ (. انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُفانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 .انؾذَضخ انزمُُخ وطبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىطبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انؾىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -4د

 ثُُخ انًمزر .11

 يخزعبد انزؼهى انًطهىثخ ػبدانظب األطجىع
اطى انىؽذح / أو 

 انًىظىع
 غزَمخ انزمُُى غزَمخ انزؼهُى

 4 األول
 يمذيخ  انً انزغبرح االنكززوَُخ يمذيخ

 َظزٌ + ػًهٍ
أطئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انضبٍَ
 يمذيخ يمذيخ انً ايُُخ انزغبرح االنكززوَُخ

 َظزٌ + ػًهٍ
اطئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ او 

 4 انضبنش
انزؼزَف ثبَظًخ انزغبرح  ؼزَف ثبَظًخ انزغبرح االنكززوَُخانز

 َظزٌ + ػًهٍ االنكززوَُخ
أطئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ 

 4 انزاثغ
انزؼزَف ثبَظًخ انزغبرح االنكززوَُخ 

 انًذَُخ

انزؼزَف ثبَظًخ انزغبرح 

 َظزٌ + ػًهٍ االنكززوَُخ انًذَُخ
أطئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انخبيض
رح االنكززوَُخ انزؼزَف ثبَظًخ انزغب

 انؾكىيُخ

انزؼزَف ثبَظًخ انزغبرح 

 االنكززوَُخ انؾكىيُخ
 ايزؾبٌ اٍَ َظزٌ + ػًهٍ

 4 انظبدص
 فىائذ انزغبرح االنكززوَُخ فىائذ انزغبرح االنكززوَُخ

 َظزٌ + ػًهٍ
ايزؾبٌ 

 شهزٌ

 4 انظبثغ
 يظبوئ انزغبرح االنكززوَُخ يظبوئ انزغبرح االنكززوَُخ

 َظزٌ + ػًهٍ
ػبيخ  أطئهخ

 ويُبلشخ

 4 انضبيٍ
انزؼزف ػهً انشجكبد انذاخهُخ 

(Intranet) 

انزؼزف ػهً انشجكبد انذاخهُخ 

(Intranet) ٍَظزٌ + ػًه 
أطئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انزبطغ
 انزؼزف ػهً انشجكبد االَززَذ انزؼزف ػهً انشجكبد االَززَذ

 َظزٌ + ػًهٍ
 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 4 انؼبشز
غ انزغبرَخ نالطىاق انزؼزف ػهً انًىال

 انؼبنًُخ 

انزؼزف ػهً انًىالغ انزغبرَخ 

 نالطىاق انؼبنًُخ 
 ايزؾبرٍ اٍَ َظزٌ + ػًهٍ

 4 انؾبدٌ ػشز
انزؼزف ػهً غزَمخ ثُغ وشزا  وػزض 

 انًُزغبد انكززوَُب  

انزؼزف ػهً غزَمخ ثُغ وشزا  

 َظزٌ + ػًهٍ وػزض انًُزغبد انكززوَُب  
ايزؾبٌ 

 شهزٌ

 4 انضبٍَ ػشز
نهغبد انجزيغُخ انًظزخذيخ فٍ انزغبرح ا

 االنكززوَُخ

انهغبد انجزيغُخ انًظزخذيخ فٍ 

 َظزٌ + ػًهٍ انزغبرح االنكززوَُخ
يُبلشخ و 

 ايزؾبٌ اٍَ

 4 انضبنش ػشز
رشوَذ انًىالغ انهكززوَُخ انزغبرَخ ثبنُبد 

 انجُغ وانشزا 

رشوَذ انًىالغ انهكززوَُخ 

 انزغبرَخ ثبنُبد انجُغ وانشزا 
 اطئهخ ػبيخ ٌ + ػًهٍَظز

 4 انزاثغ ػشز
 كُفُخ رصًُى يىلغ رغبرٌ  كُفُخ رصًُى يىلغ رغبرٌ 

 َظزٌ + ػًهٍ
 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 يُبلشخ  َظزٌ + ػًهٍ كُفُخ رصًُى يىلغ رغبرٌ  كُفُخ رصًُى يىلغ رغبرٌ  4 انخبيض ػشز



  
 9الصفحت 

 
  

 . E-commerce [1] )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئُظُخ 2
[2] web applications for E-commerce .  

               ـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 

َُذ ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ, يىالغ االَزز

.... 

 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراطٍ  .13

   

 

 

 

 
 


