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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال
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 :   لكترونٌةاإل دارة مواصفات مقرر اإل
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
لكترونٌةاإل دارة اإل    

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 الثانً. المستوى الثانً: الفصل

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 إدارة األعمالمبادئ  -

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is 
offered 

 إدارة األعمالبرنامج بكالورٌوس 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 االنتظام

11 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

11 
 تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر

Date of Approval 
 

 
 الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس. :مالحظة

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

 لتترونيةاإلدار  والمتطلبات والنظريات المرتبطة باإل سسمبادئ واألتزويد الطالب بالمعارف الخاصة بال إلىيهدف هذا المقرر 
وما توفره من خدمات وسيتناول المقرر  لتترونيةاإلدار  والوسائل المستخدمة في تطبيقها والتعرف على فوائد وايجابيات اإل

تما يتناول    لتترونيةاإلدار  اإل  أنشطةالتقليدية وعناصرها , ووظائف ودار  وعالقتها باإل لتترونيةاإلدار  النظرية لإل األصول
 .بفعل تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت ..دار  المقرر عرض للتغيرات التي طرأت على اإل

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يتون الطالب قادرا على أن:
 a1 على المستوى المعرفي والعلمي.  لتترونيةاإلدار  يات اإلأساسبجميع الجوانب المرتبطة بيظهر المعرفة 

a2وعناصرها. لتترونيةاإلدار  يعرف وظائف اإل 
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a3   ومجاالت تطبيقاتها.  . لتترونيةاإلدار  اإل أنواعيشرح 
b1التقليديةدار  واإل لتترونيةاإلدار  يقارن بين  مجاالت اإل 
b2  و مجاالت تطبيقها  لتترونيةاإلدار  اإل أنواعبين يميز 
b3في بعض المنظمات. لتترونيةاإلدار  يحدد صعوبات ومعوقات تطبيق اإل 
 c1ية. داريحلل التغيرات المصاحبة ألداء التتنولوجيا وآثرها على جميع النواحي اإل 

c2لتترونيةاإلدار  يشخص التحديات التي تواجه تطبيق اإل. 
 c3 في مجاالت التجار  والتسويق والبنوك والتعليم واالرشفة  لتترونيةاإلدار  ينفذ الخطط والبرامج التفيلة بتطبيقات اإل
 ...لتترونيةاإل

d1   أعمال المنظمة.إدار  في المناقشات الجماعية المتعلقة ببناء  يشارك بطريقة 
 d2. الوقت بفاعليةإدار  يمتلك مهارات االتصال الفعال ,و 

 d3 ية المختلفةداراإلالمستويات  إلىية وتوصيلها داريتتب  التقارير اإل 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 المقررمخرجات التعلم المقصودة من 
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 - يات أساسيظهر المعرفة بجميع الجوانب المرتبطة ب
  .على المستوى المعرفي والعلمي لتترونيةاإلدار  اإل

A1 -    يظهر المعرفة بالمبادئ والمفاهيم  والنظريات العلمية
 وأدوات . أساليبوما يتصل بها من دار  المستخدمة في اإل

a2 
– 

يوضح خصائص المنظمات وبيئتها الداخلية والخارجية  - A2 .وعناصرها لتترونيةاإلدار  يعرف وظائف اإل
تها وعالقة  المنظمة بالمنظمات إدار أساليب,وسياسات و

 . خر  اآل

a3-    ومجاالت تطبيقاتها لتترونيةاإلدار  اإل أنواعيشرح. 
  

A2 -  يوضح خصائص المنظمات وبيئتها الداخلية والخارجية
تها وعالقة  المنظمة بالمنظمات إدار أساليب,وسياسات و

 .  .  خر  اآل

b1– دار  واإل لتترونيةاإلدار  يقارن بين  مجاالت اإل
 التقليدية

B1-  ية ويدرك دارواألدوات اإل ساليبيقيم مختلف األ
 التي يقوم بإنجازها . نشطةاأل إطاراستخدامها في 

b2 
- 

يحلل العوامل البيئية والمتغيرات المحلية واإلقليمية  B2 -  و مجاالت تطبيقها لتترونيةاإلدار  اإل أنواعبين يميز 
مستخدما  األعمالوالعالمية المؤثر  على أداء منظمات 

ية والمحاسبية واالقتصادية دارالمعارف والمفاهيم اإل
 ة المختلفة.حصائيواإل

b3 لتترونيةاإلدار  يحدد صعوبات ومعوقات تطبيق اإل 
  .في بعض المنظمات

B4-   ًية المختلفة يما يحقق دارية لألعمال اإلإداريبتتر خططا
 المنظمة . أهداف

c1-  يصف التغيرات المصاحبة ألداء التتنولوجيا وآثرها
  .يةدارعلى جميع النواحي اإل

C1-   ية ويستخدمها في تصميم المهارات المهنية األساسيوظف
ية تساعد المؤسسة على تحقيق ميز  إدارنظم وأدوات 
 في مجال أعمالها. استراتيجية 

c2 لتترونيةاإلدار  يحلل التحديات التي تواجه تطبيق اإل. C2 -  األعمالالمحلية واإلقليمية  ويدير  األعماليعمل في بيئة 
إدار  التي تسند له  بتفاء  وفاعلية باستخدام تقنيات 

 المالئمة . األعمال

c3- دار  اإل ينفذ الخطط والبرامج التفيلة بتطبيقات
في مجاالت التجار  والتسويق والبنوك  لتترونيةاإل

 .لتترونيةوالتعليم واالرشفة اإل

C3-  ة وتقنيات المعلومات حصائيالتمية واإل ساليبيستخدم األ
 ية.إدارقرارات   تخاذال عملهويوظفها في مجاالت 

d1-  في المناقشات الجماعية المتعلقة بناء  يشارك بطريقةD2-   في المناقشات الجماعية المتعلقة بناء  يشارك بطريقة



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعلٌم والتعلم والتقوٌم: استراتٌجٌة )المعارف والفهم( بأوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

a1 -  يظهرررررر المعرفرررررة بجميرررررع الجوانرررررب المرتبطرررررة
علررررى المسررررتوى  لتترونيررررةاإلدار  يات اإلأساسررررب

  .المعرفي والعلمي

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 والمهام والتتاليف نشطةاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي. 

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات القصير   -
 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتتاليف  -

 نشطةواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

a2 
– 

 .وعناصرها لتترونيةاإلدار  يعرف وظائف اإل

a3-   ومجررررراالت  لتترونيرررررةاإلدار  اإل أنرررررواعيشررررررح
   .تطبيقاتها

 

 التدرٌس والتقوٌم:     استراتٌجٌة المقرر )المهارات الذهنٌة( ب ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

b1– دار  واإل لتترونيررةاإلدار  يقرارن بررين  مجرراالت اإل
 التقليدية

 المحاضرات التفاعلية -
 العروض التوضيحية -
 المناقشات -
 العصف الذهني -
 التعلم التعاوني -
 حل المشتالت -

 الواجبات والتتليفات -
 االختبارات القصير  -
 المقابلة -
 المالحظة -
 االمتحان النصفي -
 النهائياالمتحان  -

b2 -  و مجررراالت  لتترونيرررةاإلدار  اإل أنرررواعبرررين يميرررز
  تطبيقها

b3 دار  يحرررررردد صررررررعوبات ومعوقررررررات تطبيررررررق اإل
  .في بعض المنظمات لتترونيةاإل

 

 التدرٌس والتقوٌم: استراتٌجٌة ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

c1-  يصررررف التغيرررررات المصرررراحبة ألداء التتنولوجيررررا
  .يةدارعلى جميع النواحي اإلوآثرها 

 العرض التوضيحي -
 المناقشات -
 حل المشتالت -
 العصف الذهني -

 الواجبات والتتليفات -
 االختبار القصير -
 المقابلة  -
 المالحظة  -

c2- دار  يحلرررررل التحرررررديات التررررري تواجررررره تطبيرررررق اإل
 .لتترونيةاإل

 المنظمة  . أنشطةب .في  المنظمة لتترونيةاإلدار  بقضايا اإل

d2- الوقرررررت إدار  يمتلرررررك مهرررررارات االتصرررررال الفعرررررال ,و
 ..بفاعلية

D3-  الوقت بفاعلية .إدار  يمتلك مهارات االتصال الفعال ,و 

d3 المسرررتويات  إلرررىيرررة  ويرفعهرررا  داريتترررب التقرررارير اإل
 ية المختلفةداراإل

D4-   فاعلة للمؤسسة  استراتيجية يتتب تقارير ويعد خطط
 التي يعمل فيها .
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c3 دار  ينفرررذ الخطرررط والبررررامج التفيلرررة بتطبيقرررات اإل
في مجاالت التجار  والتسويق والبنوك  لتترونيةاإل

 .لتترونيةوالتعليم واالرشفة اإل

 دوارتمثيل األ -
 التعلم باالتتشاف -
-  

 مشروع التخرج -
 االمتحان النهائي -

 

     التدرٌس والتقوٌم: استراتٌجٌة رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

d1-   في المناقشات الجماعية بناء  يشارك بطريقة
 .أعمال المنظمةإدار  المتعلقة ب

 العروض التوضيحية  -
 المناقشة  -
 العصف الذهني -

 حل المشتالت -
 دوارتمثيل األ -
 التعليم التعاوني -

 الواجبات والتتاليف -
 تقييم التتاليف والمهام  -
 المالحظة -

 المقابلة -
 مشروع التخرج -
 االمتحان النهائي -

d2- الوقت إدار  يمتلك مهارات االتصال الفعال ,و
 بفاعلية

d3  إلىية وتوصيلها داريتتب  التقارير اإل 
 ية المختلفةداراإلالمستويات 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 

 إلىمدخل 
دارة اإل
   لكترونٌةاإل

  

دارة اإل أهدافوأهمٌة و مفهوم -
 .لكترونٌةاإل

 .لكترونٌةاإلدارة أبعاد اإل -
دارة دواعً التحول نحو اإل -

 .لكترونٌةاإل
 .لكترونٌةاإلدارة عناصر اإل -
 .لكترونٌةاإلدارة اإل -

، والتجارة لكترونٌةالحكومة اإل
 . لكترونٌةاإل

1 3 a1, ,b1, d1, 
d2,   

 

2 

دارة تطبٌق اإل
 لكترونٌةاإل

 لكترونٌةاإلدارة متطلبات تطبٌق اإل. 

 لكترونٌةاإلدارة مراحل تطبٌق اإل. 
 .لكترونٌةاإلدارة معوقات تطبٌق اإل

2 6 a1, a2. 
b1,c1, d1, 
d2,    

 

3 

الحكومة 
 لكترونٌةاإل

 .لكترونٌةمفهوم الحكومة اإل -
 .لكترونٌةمراحل الحكومة اإل -
الخدمات التً تقدمها الحكومة  -

 .لكترونٌةاإل
 .لكترونٌةالحكومة اإل أهداف -

2 6  
a1, a2, b1, 
c1, 
d1 d2,   
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أوجه التشابه واالختالف بٌن  -
والتعامالت  لكترونٌةالحكومة اإل

 .لكترونٌةاإل
فً الحكومة  اإلنترنتدور  -

 .لكترونٌةاإل
فً  لكترونٌةبعض تجارب الحكومة اإل

 الوطن العربً.

4 

     لكترونٌةاإل األعمال
 والعمل عن بعد

 .لكترونٌةاإل األعمالمفهوم  -
 لكترونٌةاإل األعمالبٌئة  -

 وخصائصها.
- PSTEL  األعماللوصف بٌئة 

 .لكترونٌةاإل
 .لكترونٌةاإل األعمالمتطلبات  -
الفوائد والمعوقات المحتملة لتنفٌذ  -

 .لكترونٌةاإل األعمال
ومتطلبات العمل  أسالٌبمفهوم و -

 عن بعد.
معوقات تبنً وتنفٌذ اسلوب العمل عن 

 بعد

1 3  
, a2 ,b1,  
c1, d1, 
d2,    

 

5 

 لغة اآللة. - لغات البرمجة
 لغة التجمٌع. -
 اللغات العلٌا. -
 (.4GLلغات الجٌل الرابع ) -
الطبٌعٌة )لغات الجٌل اللغات  -

 الخامس(.
 .اإلنترنتلغات 

1 3 , a3, b2, c 3, , 
d1, d2,   

 

6 

 .لكترونٌةمفهوم التجارة اإل - لكترونٌةالتجارة اإل
بناء  لكترونٌةتصنٌفات التجارة اإل -

على العالقة التجارٌة بٌن 
 المشتركٌن.

 B2Bبعض النماذج الخاصة بــ -
 .B2Cوالنماذج الخاصة بـــــــ

تصنٌفات التجارة بناء على طبٌعة  -
 العملٌة التجارٌة.

على النظم  لكترونٌةتأثٌر التجارة اإل
 التقلٌدٌة لتجارة التجزئة. 

1 3 , a3, b2, c 3, , 
d1, d2,    

 

7 

التسوٌق 
 اإللكترونً

 مفهوم التسوٌق اإللكترونً. -
 التسوٌق اإللكترونً. أنواع -
الخصائص الممٌزة للتسوٌق  -

 اإللكترونً.
 الصور المختلفة للتسوٌق اإللكترونً.

2 6  
, a3, b2, c 3, , 
d1, d2,    

 

8 
 تعرٌف التعلٌم اإللكترونً. - التعلٌم اإللكترونً

 خصائص التعلٌم اإللكترونً. -
 محاور التعلٌم اإللكترونً. -

1 3 a1, a3, b3, 
c3, d.1, d2, 
d3   
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 ات التعلٌم اإللكترونً.إٌجابٌ -
 التعلٌم اإللكترونً. أنواع -
 التعلٌم اإللكترونً.إدارة نظام  -

بعض مصادر التعلٌم اإللكترونً على 
 .اإلنترنت

 

9 

 .لكترونٌةمفهوم األرشفة اإل - لكترونٌةاألرشفة اإل
ظهور األرشفة  إلىالحاجة  -

 .لكترونٌةاإل
 لكترونٌةممٌزات األرشفة اإل -

 وفوائدها.
أنظمة األرشفة  أهدافو أنواع -

 .لكترونٌةاإل
 .لكترونٌةاإل مشكالت األرشفة -

1 3 a1, a3, b3, 
c3, d.1, d2, 
d3   

 

10 

 لكترونٌةتعرٌف البنوك اإل - لكترونٌةالبنوك اإل
 وتطوٌرها.

 .لكترونٌةومزاٌا البنوك اإل أنواع -

 والبنوك  لكترونٌةمقارنه بٌن البنوك اإل
 التقلٌدٌة.

1 3 a1, a3, b3, 
c3, d.1, d2, 
d3   

 

11 
مراجعة + تقدٌم 

 مشارٌع
   3 1 + تقدٌم مشارٌع. مراجعة -

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشتالت 
   التعلم التعاوني 
     العروض التوضيحية 
               العصف الذهني 
  دوارتمثيل األ               
                     الحوار والمناقشة 

 

vi. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

  ,,W3,6,8   a2,. b2. b3, c1,c3 5 التكالٌف والواجبات المنزلٌة     1

W 6, 10 10 د راسة وتحلٌل الحاالت العملٌة  2 و  ,     a3, ,  b2,  c 2, , d1, d3 

  ,W4,9 a3, , b3, , c2, d1, d3 5 الحوار التفاعلً والمشاركة فً القاعة 3

 === == Total Score 20إجمالً الدرجة  

 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  
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vii. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 التقٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التقٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 إلىنسبة الدرجة 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

 a1,a2, a3,b1,b2,c1,c2  %02 02 10,,3,4,6,8 والتتاليف   نشطةاأل 1

%02 02 8 اختبار تحرير  نصفي 2   a1, a2, a3,b1,b2,c2,d3 

%12 12 61  االمتحان النهائي 3  جميع المخرجات  

 Total  === %100 100   اإلجمالً

 

  :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 تزٌد عن مرجعٌن(: ) ال Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 م, دار المريخ للنشر ,02262والوظائف والمشتالت.  ستراتيجية : االلتترونيةاإلدار  نجم عبود نجم. اإل •
 األردنللنشر والتوزيع, عمان:  أمجددار  6ط ,0261, لتترونيةاإل إدار  األعمالرفيد  خطاب,  •

  المساعدة: المراجع
. 

 • 6: خبراء المجموعة العربية: ط0260وتطبيقاتها الوظيفية  لتترونيةاإلدار  محمود عبد الفتاح رضوان, اإل ,
 القاهر   مصر

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتومواقع  لكترونٌةالمصادر اإل .1

http://applicationt.blogspot.com/p/10.html. 
https://www.kau.edu.sa/Files/862/Files/147636 . 

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75ٌلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطوالب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب  أستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% وٌتم 25

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

زٌادة عن ثوالث تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  ٌسمح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذمرات ٌحذر شفوٌا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 21مقدار )تأخر ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا  -
 تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً  -

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

 المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها. أستاذٌحدد  -
 فً تسلٌمه.تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -
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 ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

 :Other policies آخري سٌاسات  7

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات  -
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 :   لكترونٌةاإل دارة اإل  :خطة مقرر
 

ix.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
لكترونٌةاإل دارة اإل    

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 الثانً. المستوى الثانً: الفصل

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 األعمالإدار  مبادئ  -

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course 
is offered 

 إدار  األعمالبرنامج بتالوريوس 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 االنتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس. :مالحظة
 

x. وصف المقرر Course Description: 

دار  والمتطلبات والنظريات المرتبطة باإل سسلمبادئ واألحول ا الطالب المعلومات والمعارف إتساب إلىيهدف هذا المقرر  
وما توفره من خدمات وسيتناول  لتترونيةاإلدار  ات اإلإيجابيوالوسائل المستخدمة في تطبيقها والتعرف على فوائد و لتترونيةاإل

تما    لتترونيةاإلدار  اإل  أنشطةالتقليدية وعناصرها , ووظائف ودار  ها باإلوعالقت لتترونيةاإلدار  النظرية لإل األصولالمقرر 
 .بفعل تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت ..دار  يتناول المقرر عرض للتغيرات التي طرأت على اإل

  

xi. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 المقرر سوف يتون الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة 
 a1على المستوى المعرفي والعلمي.  لتترونيةاإلدار  يات اإلأساسيظهر المعرفة بجميع الجوانب المرتبطة ب 
 a2وعناصرها. لتترونيةاإلدار  يعرف وظائف اإل 
 a3   ومجاالت تطبيقاتها.  . لتترونيةاإلدار  اإل أنواعيشرح 
 b1  التقليديةدار  واإل لتترونيةاإلدار  مجاالت اإليقارن بين 
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 جامعة صنعاء
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 b2 و مجاالت تطبيقها  لتترونيةاإلدار  اإل أنواعبين يميز 
b3 في بعض المنظمات. لتترونيةاإلدار  يحدد صعوبات ومعوقات تطبيق اإل 
  c1ية. داريحلل التغيرات المصاحبة ألداء التتنولوجيا وآثرها على جميع النواحي اإل 

 c2 لتترونيةاإلدار  التحديات التي تواجه تطبيق اإليشخص. 
 c3في مجاالت التجار  والتسويق والبنوك والتعليم واالرشفة  لتترونيةاإلدار  ينفذ الخطط والبرامج التفيلة بتطبيقات اإل
 ...لتترونيةاإل

d1   أعمال المنظمة.إدار  في المناقشات الجماعية المتعلقة ببناء  يشارك بطريقة 
 d2. الوقت بفاعليةإدار  يمتلك مهارات االتصال الفعال ,و 

 d3 ية المختلفةداراإلالمستويات  إلىية وتوصيلها داريتتب  التقارير اإل 

 

xii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 االسبوع
  Week  

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

1 

 إلىمدخل 
دارة اإل
   لكترونٌةاإل

  

 .لكترونٌةاإلدارة اإل أهدافوأهمٌة و مفهوم -
 .لكترونٌةاإلدارة أبعاد اإل -
 .لكترونٌةاإلدارة دواعً التحول نحو اإل -
 .لكترونٌةاإلدارة عناصر اإل -
 .لكترونٌةاإلدارة اإل -

 . لكترونٌة، والتجارة اإللكترونٌةالحكومة اإل

1 3 

2 

دارة تطبٌق اإل
 لكترونٌةاإل

 لكترونٌةاإلدارة متطلبات تطبٌق اإل. 

  لكترونٌةاإلدارة اإلمراحل تطبٌق. 
 .لكترونٌةاإلدارة معوقات تطبٌق اإل

2,3 6 

3 

الحكومة 
 لكترونٌةاإل

 .لكترونٌةمفهوم الحكومة اإل -
 .لكترونٌةمراحل الحكومة اإل -
 .لكترونٌةالخدمات التً تقدمها الحكومة اإل -
 .لكترونٌةالحكومة اإل أهداف -
أوجه التشابه واالختالف بٌن الحكومة  -

 .لكترونٌةوالتعامالت اإل لكترونٌةاإل
 .لكترونٌةفً الحكومة اإل اإلنترنتدور  -

فً الوطن  لكترونٌةبعض تجارب الحكومة اإل
 العربً.

2 6 

4 

     لكترونٌةاإل األعمال
 والعمل عن بعد

 .لكترونٌةاإل األعمالمفهوم  -
 وخصائصها. لكترونٌةاإل األعمالبٌئة  -
- PSTEL  لكترونٌةاإل األعماللوصف بٌئة. 
 .لكترونٌةاإل األعمالمتطلبات  -
 األعمالالفوائد والمعوقات المحتملة لتنفٌذ  -

 .لكترونٌةاإل
 ومتطلبات العمل عن بعد. أسالٌبمفهوم و -

 معوقات تبنً وتنفٌذ اسلوب العمل عن بعد

1 3 
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5 

 لغة اآللة. - لغات البرمجة
 لغة التجمٌع. -
 اللغات العلٌا. -
 (.4GLلغات الجٌل الرابع ) -
 الطبٌعٌة )لغات الجٌل الخامس(.اللغات  -

 .اإلنترنتلغات 

1 3 

6 

 .لكترونٌةمفهوم التجارة اإل - لكترونٌةالتجارة اإل
بناء على  لكترونٌةتصنٌفات التجارة اإل -

 العالقة التجارٌة بٌن المشتركٌن.
والنماذج  B2Bبعض النماذج الخاصة بــ -

 .B2Cالخاصة بـــــــ
العملٌة تصنٌفات التجارة بناء على طبٌعة  -

 التجارٌة.
على النظم التقلٌدٌة  لكترونٌةتأثٌر التجارة اإل

 لتجارة التجزئة. 

1 3 

7 

التسوٌق 
 اإللكترونً

 مفهوم التسوٌق اإللكترونً. -
 التسوٌق اإللكترونً. أنواع -
 الخصائص الممٌزة للتسوٌق اإللكترونً. -

 الصور المختلفة للتسوٌق اإللكترونً.

10+11 6 

8 

 تعرٌف التعلٌم اإللكترونً. - اإللكترونًالتعلٌم 
 خصائص التعلٌم اإللكترونً. -
 محاور التعلٌم اإللكترونً. -
 ات التعلٌم اإللكترونً.إٌجابٌ -
 التعلٌم اإللكترونً. أنواع -
 التعلٌم اإللكترونً.إدارة نظام  -

 .اإلنترنتبعض مصادر التعلٌم اإللكترونً على 

12 3 

9 

 .لكترونٌةاألرشفة اإلمفهوم  - لكترونٌةاألرشفة اإل
 .لكترونٌةظهور األرشفة اإل إلىالحاجة  -
 وفوائدها. لكترونٌةممٌزات األرشفة اإل -
 .لكترونٌةأنظمة األرشفة اإل أهدافو أنواع -
 .لكترونٌةمشكالت األرشفة اإل -

13 3 

10 

 وتطوٌرها. لكترونٌةتعرٌف البنوك اإل - لكترونٌةالبنوك اإل
 .لكترونٌةومزاٌا البنوك اإل أنواع -

 والبنوك التقلٌدٌة. لكترونٌةمقارنه بٌن البنوك اإل 

14 3 

11 
مراجعة + تقدٌم 

 مشارٌع
 3 15 مراجعة + تقدٌم مشارٌع. -

 3 16 االمتحان النهائً - 12

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 
  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشتالت 
   التعلم التعاوني 
     العروض التوضيحية 
               العصف الذهني 
  دوارتمثيل األ               
                     الحوار والمناقشة 

 

xiii. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 W3,6,8 5 التكالٌف والواجبات المنزلٌة     1

W 6, 10 10 د راسة وتحلٌل الحاالت العملٌة  2 و  ,  

 W4,9 5 الحوار التفاعلً والمشاركة فً القاعة 3

 == Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

xiv. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 التقٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التقٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة النهائٌة  إلىنسبة الدرجة 
Proportion of Final 

Assessment 

 %02 02 10,,3,4,6,8 والتتاليف   نشطةاأل 1

%02 02 8 اختبار تحرير  نصفي 2  

%12 12 61  االمتحان النهائي 3  

 Total  %100 100   اإلجمالً

 

  :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 المريخ للنشر , م, دار02262والوظائف والمشتالت.  ستراتيجية : االلتترونيةاإلدار  نجم عبود نجم. اإل •
 األردنللنشر والتوزيع, عمان:  أمجددار  6ط ,0261, لتترونيةاإل إدار  األعمالرفيد  خطاب,  •

  المساعدة: المراجع
. 

 • خبراء المجموعة 0260وتطبيقاتها الوظيفية  لتترونيةاإلدار  محمود عبد الفتاح رضوان, اإل :
 , القاهر   مصر6العربية: ط

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتومواقع  لكترونٌةالمصادر اإل .2

http://applicationt.blogspot.com/p/10.html. 
https://www.kau.edu.sa/Files/862/Files/147636 . 

 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

xv. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75ٌلتزم الطالب بحضور  -
المقورر تقرٌورا بحضوور ويٌواب الطوالب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال  أستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% وٌتم 25تجاوز الغٌاب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

توأخر لمدة ربع ساعة لوثالث مورات فوً الفصول الدراسوً، وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  ٌسمح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذزٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفوٌا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 21مقدار )تأخر ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا  -
 تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً  -

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

المقوورر نووع التعٌٌنووات فووً بداٌووة الفصول وٌحوودد مواعٌوود تسولٌمها وضوووابط تنفٌووذ التكلٌفووات  أسووتاذٌحودد  -
 وتسلٌمها.

 فً تسلٌمه.تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر إذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -
ٌحوورم موون الدرجووة المخصصووة فووً حووال ثبوووت قٌووام الطالووب بووالغش او النقوول فووً التكلٌفووات والمشووارٌع  -

 للتكلٌف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

 :Other policies آخري سٌاسات  7

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات  -

 


