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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى x متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري x  إجباري ب.
الرابعة / . السنة / المستوى الذي یقدم فیھ المقرر 3

 الثامن
 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 ارة وتنمیة مصادر المعلوماتدإ
 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 
 

 
 ینطبق)(اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %100 32 المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
    اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
    أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 
 30 محاضرات 1
 15 إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 20 الواجبات 2
 20 المكتبة 3
 15 المشاریع /إعداد البحوث 4
  (تذكر)أخرى  5
 70 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 :رروصف العام للمقال .1

 اكساب الطالب روح املبادرة  •
 غرس مبدا التعامل الناجح مع اآلخرين، شركاء أو عاملني، أو عمالء مع املؤسسات التجارية. •
 التدرب على ادارة األفراد. •
 التعلم عن موضوعات اإلدارة بشكل عام واإلدارة. •

  الھدف الرئیس للمقرر. 2
اكســـاب املتعلم مفاهيم واضـــحة عن متطلبات انشـــاء املشـــروعات اعتبارا من   مرحلة التخطيط مث   التنفيذ ، وتشـــغيل 

 مشروع العمل على االحاطة وتطبيق كافة عوامل اجناح املشروع.
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع معرفة ماهية مشروعات املعلومات التجارية 1.1

 2ع معرفة كيفية التخطيط ملشروعات املعلومات 1.2

 4ع معرفة اساليب ادارة املشروعات 1.3

1...   
  المھارات 2
 1م القدرة على تصميم خطط املشروعات  2.1

 املدروسةاجياد امكانية تطبيق عمليا خطط املشروعات  2.2

 

 2م

2.3   

2...   

  الكفاءات 3
 1ك القدرة على االشرتاك مع اآلخرين إلعداد خطط مشروعات 3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 دراسة الجدوى االقتصادیة لمشروعات المعلومات 1
 6 المعلومات التجاریةتشریعات واخالقیات خدمة  2
 6 اساسیات بدء مشروع خدمات معلومات تجاري 3
 6 التخطیط والتخطیط االستراتیجي لمشروعات المعلومات التجاریة 4
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 6 اقتصادیات مشروعات المعلومات التجاریة 5
 6 ادارة وتشغیل مشروعات المعلومات التجاریة 6
 3 ةالتجارة اإللكترونی 7
 3 تقدیم وبیع الخدمات المعلوماتیة التجاریة  8
 6 استعراض نماذج لمشاریع خدمات المعلومات التجاریة 9

 
 

 
 

 45 المجموع
 

 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

1.1 
 العروض العلمية • معرفة ماهية مشروعات املعلومات التجارية

 وا�حوار  املناقشة

 تقر�ر الك��و�ي جما��

1.2 
 العروض التقديمية • معرفة كيفية التخطيط ملشروعات املعلومات

 املناقشة وا�حوار 

 تقر�ر الك��و�ي فردي.

… 
بطــاقــة مالحظــة االداء  • التدر�ب العم�� املشروعاتمعرفة اساليب ادارة 

 العم�� 

 اختبار الك��و�ي

 املهارات 2.0

2.1 
 العروض العملية • القدرة على تصميم خطط املشروعات 

 التعلم الذا�ي
 بطاقات تقدير األداء

2.2 

اجياد امكانية تطبيق عمليا خطط املشــــــــــــروعات 
 املدروسة

 

 التدر�ب العم�� •

 بالنمذجةالتعلم  •

 التعلم النشط

بطــاقــة مالحظــة االداء  •

 العم��

 اختبارات الك��ونية

 التدر�ب العم��  …
بـــــــطـــــــاقـــــــة مـــــــالحـــــــظـــــــة االداء 

 العم��

    
 الكفاءات 3.0

3.1 
القدرة على االشرتاك مع اآلخرين إلعداد خطط 

 مشروعات

 التعليم التعاو�ي •

 التعلم باالكتشاف

 بطاقات مالحظة   •

 االقرانتقييم 

3.2    

…    
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 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 السابع اختبار دوري 1
 %30 الثالث والرابع عشر مناقشة التكلیفات  2
 %40 السادس عشر اختبار نھائي 3
4    

5    
6    
7    
8    

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
 
 

 :أنشطة اإلرشاد األكادیمي والدعم الطالبي -ھـ 
 

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

 والتم��. د/ فالح حسن ا�حس�يدارة املشروعات الصغ��ة: مدخل اس��اتي�� للمنافسة إ للمقرر المرجع الرئیس

 المساندةالمراجع 
  2004سلسلة ادارة األعمال التجار�ة. بداية املشروع التجاري. ب��وت:  •

 2004سلسلة ادارة األعمال التجار�ة. التسو�ق الناجح. ب��وت:  •

 اإللكترونیةالمصادر 

 

                                              

. 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 القاعات الدراسیة ، معامل الحاسب ... إلخ) ، قاعات المحاكاةالدراسیة، المختبرات، قاعات العرض القاعات(

 التجھیزات التقنیة
 جھاز عرض البیانات ، السبورة الذكیة ، برمجیات مایكروسوفت أوفیس البیانات، السبورة الذكیة، البرمجیات)(جھاز عرض 

  تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات

 
 
 
 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
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 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم
 استبیان الطالب فاعلیة التدریس

 مباشر قیادات البرنامج ، أعضاء ھیئة التدریس الطالبفاعلیة طرق تقییم 

الطالب ، المراجع النظیر ، أعض���اء ھیئة  مدى تحصیل مخرجات التعلم للمقرر
 غیر مباشر الدریس ، قیادات البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق

 
 
 

 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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