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 مقدمة

من ُبوث ُمولمًا للناس ةهاد ًا على احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنساااااامل ما م  ولم، ةالاااااا   ةالسااااا     

نير الولم ةاهلدا ة،   إىلاهلل بإذنه ةسااجاًًا منًًاف خرججا الناس من ملماا ال و ةالايا ة،  إىلةبشااًًا، ةداعًًا 

  آله ةصحبه أمجوني، أما بود:على حممد بن عبداهلل ةنبًنا ةمولمنا ةقدةتنا األةل 

اليمائف شاااااو على تسااااوى اة سااااسااااة الوامة للودر ين الوقي ةاة ي لورهًو الةيادر اليانًة اةدربة القادر    

الوقنًة ةالفنًة ةاة نًة اةويخج  يف سيق الومو السويدي، ة رتي هذا االهوما  نوًجة للويً اا السد د  من لدمل     

قي  على ميارده ةعلى اهلل ثم على قاد  هذا اليان اليت تاااين يف لمل ا  ي إداد ةان موةامو  وومد ذاتًًا 

 إىلار قدمًا يف دخع عجلة الوقد  الونميي، لواااااو بويمل اهلل توشاااابابه اةساااال  بالولم ةاإلجامل من أًو االسااااومج

 ةااف الدةل اةوقدمة صناعًًا.

جطي  إدابًة توفق مع الوجارب الدةلًة اةوقدمة يف بناء الربامج الودر بًة،               اإلدار  الوامة للمناهج    ةقد جطت   

، ةقد مت لت تلك اةوطلبااةخق أسااالًين علمًة يد  ة كا ي موطلباا ساايق الومو بةاخة تاااااااته لول    

، ةالذي ج و اةوا ً اة نًة اليانًة ةمن بوده مشااااجة  اة ه ا اة نًة اليانًة إعدادهذه اخلطي  يف مشااااجة  

 و من ما يف زمنه، الج ًز  األسااااساااًة يف بناء الربامج الودر بًة، إذ توومد اةوا ً ة ذلك اة ه ا اليقًا 

تشةًو لامل تااًة مت و سيق الومو ةاة سسة الوامة للودر ين الوقي ةاة ي حبًث توياخق        على يف بنائ ا 

موطلباا ساااااااااايق الومو، لولجا هذه اللجامل يف الن ا ة بن ج  الجؤ ة الولمًة مع الياقع الوملي الذي تفجضااااااااااه 

 موةاملة لربنامج تدر   أ  ج الوااقًا بسيق الومو، ةأ  ج ةاقوًة يف كقًق موطلباته األساسًة.

على " ةودربي  لًاا الوقنًة الوجار  اإللةرتةنًة يف قسااااام الوقنًة اإلدار ةةتوناةل هذه اخلطة الودر بًة "جطة 

ا هذا الولاااااام لًشااااامو ميضااااايعاا يًي ة توناةل  ًفًة ا وسااااااب اة اراا ال زمة هلذا  ةصاااااف مقجرا

 الولام لوةيمل م ارات ا راخدًا هلم يف يًات م الوملًة بود تجً م من هذا الربنامج.

ةهي تضاااااع بني  د ك هذه اخلطة الودر بًة ترمو من اهلل عز ةًوت أمل تسااااا م بشاااااةو    اإلدار  الوامة للمناهجة

  ترصًو اة اراا الضجةر ة ال زمة، برسليب مبسط جاٍل من الووقًد. مباشج يف

 ها ةاةسوفًد ن من ا ةا حيبه ة جضاهف إنه مسًع لًين الدعاء.إعدادعلى ةاهلل نسرل أمل  يخق القائمني 

 اإلدار  الوامة للمناهج
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 الف جس 

 الافحة اةيضي   

1  .2 مقدمة 

2  .3 الفهرس 

3   4 الربنامج.وصف 

 .وصف الربنامج 

 .اهلدف العام للربنامج 

 .األهداف التفصيلية للربنامج 

4   6 .الفصول التدريبيةعلى توزيع اخلطة التدريبية 

5  .9 غالف الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية 

6  .10 الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية 

7   12 اإللكرتونيةغالف الوصف التفصيلي ملقرارات التخصصية لتخصص  التجارة 

8 o  13 اإللةرتةنًةالوجار  مفاهًم 

9 o   23  اإللةرتةنًة األعمالإسرتاتًجًاا 

10 o  29  إدار  اةشار ع 

11 o   33 اإللةرتةنًةأج قًاا ةقانيمل الوجار 

12 o 42 كلًو ةتامًم الن م 

13 o 53 تامًم الجاخًك 

14 o 65 إدار  سلسلة الوير د 

15 o   75 اإللةرتةنًةر اد  أعمال الوجار 

16 o   80 الذ ًة اإلً ز يف  اإللةرتةنًةالوجار 

17 o   87 نًة اإللةرتةميضيعاا خموار  يف الوجار 

18  .93 غالف مالحق اخلطة التدريبية 

19  .94 ملحق جتهيزات الورش واملعامل واملختربات والطاقة البشرية 

20  .95 بيان باملعامل والورش واملختربات 

21  96 قائمة بالتجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو خمترب 

23  .97 املراجع 
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 وصف الربنامج:

 ساااااايق الومو اللًة للولاااااام،   مبا  وياخق مع ايوًاًاا اإلدار ةالوقنًة يف قساااااام  اإللةرتةنًةالوجار  صاااااُامم دبلي  

 سااوة ، مد   و خاااو تدر  نااافًةخااايل تدر بًة  مخسااةيف الةلًاا الوقنًة، يف هذا الولااام على ين الودر   ومة

ساايق الومو، مبا   ساااعة تدر ين عملي يف (490) إىل إضاااخة( ساااعة تدر ين،  1712 ) مبجمي  عشااج أساابيعًا تدر بًًا، 

 ساعة موومد .   ( 80  وادل )

كلًو ة ،إدار  سالساة الوير د  ة،اإللةرتةنًةمفاهًم الوجار  اة اراا الولااااًة يف:   على   ة وم الودر ين يف هذا الربنامج

 األعمالإسااااارتاتًجًاا ة ،تاااااامًم الجاخًكة ،إدار  اةشاااااار عة ،اإللةرتةنًةر اد  أعمال الوجار  ة ،ةتاااااامًم الن م

للومااو الوجاااري من ج ل مف ي  الوجااار  ممااا   هااو اةواادرب  الااذ ًااة اإلً ز يف  اإللةرتةنًااةالوجااار  ة، اإللةرتةنًااة

ًة ةالوطي ج ة ةالوطبًق اإلدار ةمن النايًة  اإللةرتةنًةعلى الشاابةة الونةبيتًة ةم اراا ممارسااة الوجار    اإللةرتةنًة

، ةاللاة اإلجنلًز ة، ةالج اضاااااًاا، ةتطبًقاا لةوابة الفنًة ، ةاالدراسااااااا اإلسااااا مًة  م اراا عامة يف  إىل إضااااااخة.

  .(السليك اليمًفي ةم اراا اإلتاال)مقجري الويًًه اة ي ةالومًز ةأة  األعمالعام على احلاسين اآللي، ةالووجف 

 

، اإلدار ةلوقنًة امن قسااام  اإللةرتةنًةالوجار  هذا الربنامج الشااا اد  الاموًة اةويساااطة يف تاااام  من اخلج جةجن  

الوجار   ةأجااااائي ةحملو ذ اء  ةالوساااي ق الجقمي اإللةرتةنًةالوجار  إدار  اجملاالا اةجتبطة بأمل  ومو يف  ةمن اةويقع

 لألغجاض الوجار ة إلةرتةنًةمطير مياقع ة  اإللةرتةنًةأدةاا الوجار  حملو  ة اإللةرتةنًة

 اهلدف العام للربنامج:

ةحياو  اإللةرتةنًةالوجار   تزة د اةودرب باة اراا ةاةوليماا ال زمة ةمارسة الومو يف لال إىل  دف هذا الربنامج  

 .يف اإلاار الياي للم ه ا امسخلاعلى اةسويى 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 : أمل علىبن ا ة هذا الربنامج  ةيمل اةودرب قادرًا ةبةفاء  

 اإللةرتةنًةالوجار   مفاهًم ةتقنًاا  وجف 

 حيلو جاائم الويى اإللةرتةني 

  اإللةرتةنًة األعمالخيطط عملًة إدار   اسرتاتًجًاا 

  جًز مةيناا بجنامج إدار  اةشار ع لبناء اخلطط ةًدةلة اة ا 

   اإللةرتةنًة ف م الون ًم القانيني الدةلي ةاإلقلًمي ةاللي للوجار   

  اإللةرتةنًةمحا ة البًاناا  قًم مسويى  

 امم النماذا ةالوقار ج ةخمططاا الودخق يف عملًة كلًو الن م  

 امم لميعة صير ةخًد يهاا ةنشجها على شبةة االنرتنت لألغجاض الوجار ة  

 اف اسرتاتًجًاا ةقياعد إدار  سلسلة الوير د  ةاإلدار  الليًسوًة  

 اإللةرتةنًةيف الوجار    قرتح منيذا الومو الوجاري للمشار ع الج اد ة  

  أعمال جتار ة إلةرتةنًة ًد د خيطط أخةار 
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  الذ ًة  اإلً ز  ربمج ة نشج تطبًقاا 

  اإللةرتةنًةالوطيراا الولمًة يف اجملاالا ذاا الو قة بالوجار  جًز  

  الوجار ة األعمال جبط تاًاا الوقنًة ةتاثًها على تطير 
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 The Study Plans Distributed on semesters)النصفية(الفصلية الفصول التدريبيةعلى توزيع اخلطة التدريبية 
 

 
 

 

1
st

 s
em

es
te

r 

N

o 
Course Code Course Name 

Prerequis

ites 
Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 MATH 101 Mathematics  MAT 8101 3 3 0 1 4 101 1 ر اض 101 الج اضًاا  ر ض 

2 ENGL 111 English Language -1  ENG 111 3 3 0 1 4 111 2 اجنو 111 (1لاة إجنلًز ة )  جنو 

3 VOCA 101 
Vocational Guidance & 

Excellence 
 VOC 101 2 2 0 0 2 101 3 م ي 101 الويًًه اة ي ةالومًز  م ن 

4 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 1014 ياسين 101 مقدمة تطبًقاا احلاسين  يال 

5 ECOM 101 Concepts of E-Commerce      4 3 2 0 5      5 جتار 101 الوجار  اإللةرتةنًةمفاهًم 

6 USEL 111 Principles of Marketing    SEL 111 4 4 0 0 4 1116 تسيق 111 مبادئ الوسي ق   سيق 

7 UMAN 101 
Principles of Business 

Administration 
  MAN 104  4 4 0 0 4  1047 ادار101 مبادئ إدار  األعمال   دار 

Total Number of Units 22 19 6 2 27 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعاا اتاال أسبيعي س.أ: متار ن ،  مت : عملي/ ةرش ، عم: حماضج  ، مح  : ةيداا موومد  ، و.م : 

 

2
n
d

 s
em

es
te

r 

N

o 
Course Code Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL 101 

ISL 102 2 2 0 0 2 
 سلم 101

 سلم 102
 1 اسلم101 الدراساا اإلس مًة 

2 ENGL112 English Language -2 ENGL 111 ENGL 112 3 3 0 1 4 112 اجنو 111 جنو  2 اجنو 112 (2لاة إجنلًز ة ) 

3 LEAS 101 Learning Skills   2 2 0 0 2   3 ماهج 101 م اراا الوولم 

4 IPRG 131 
WebProgramming 

Fundamentals 
 PRG 9153 4 2 4 0 6 91534 بجمج 131  بجلة صفحاا االنرتنت مبادئ  ياب 

5 USEL 261 Electronic Marketing USEL 111  SEL 9219 4 3 2 0 5  92195 تسيق 261 الوسي ق اإللةرتةني  تسيق111 سيق 

6 ECOM 111 
System Analysis and 

Design 
 6 جتار 111 كلًو ةتامًم الن م     4 1 2 1 2    

7 IMUL 141 Visual Desing-1   MUL114 4 2 4 0 6 114 7 مليت 141 (1الوامًم اةجئي )   مًد 

Total Number of Units 21 15 12 2 29 اجملموع 
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3
rd

 s
em

es
te

r 

N

o. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB 101 Technical Writing  ARB 101 2 2 0 0 2 1011 عجبي101 الةوابة الفنًة  عجب 

2 ENGL113 English Language -3 ENGL 112 ENG 113 3 3 0 1 4  113 2 اجنو 113  (3لاة إجنلًز ة ) اجنو112 جنو 

3 UACC 101 Principles of Accounting   ACC 9103  3 2 2 1 5 91033 حمسين 101  مبادئ حماسبة   حمسين 

4 ECOM 201 E-Business Strategies   2 1 2 0 3   4 جتار 201 إسرتاتًجًاا األعمال اإللةرتةنًة  

5 ECOM 202 Project Management UMAN 101   2 0 4 0 4   101 5 جتار 202 إدار  اةشار ع ادار 

6 ECOM 203 
E-Commerce Ethics and 

Law 
 6 جتار 203 أج قًاا ةقانيمل الوجار  اإللةرتةنًة     2 0 0 2 2    

7 IPRG 232 WebProgramming  IPRG 131 PRG 9276 4 2 4 0 6 92767 بجمج 232  بجلة االنرتنت بجمج 131 ياب 

Total Number of Units 18 12 12 2 26 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعاا اتاال أسبيعي س.أ: متار ن ،  مت : عملي/ ةرش ، عم: حماضج  ، مح  : ةيداا موومد  ، و.م : 

 

4
th

 s
em

es
te

r 

N

o. 
Course 

Code 
Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ETHS 101 
Professional Ethics & Comm. 

Skills 
VOCA 101 ETH 101 2 2 0 0 2 101 1 اسلك 101 السليك اليمًفي ةم اراا االتاال م ي101 سلك 

2 ECOM 211 Graphic Design      2 0 4 0 4    2 جتار 211 تامًم الجاخًك 

4 ECOM 212 E-Supply Chain Management UMAN 101  2 2 0 1 3  1014 جتار 212 إدار  سلسلة الوير د ادار 

5 ECOM 213 
Entrepreneurial Electronic 

Commerce   
ECOM 201  3 2  2 0 4   2015 جتار 213 ر اد  أعمال الوجار  اإللةرتةنًة جتار 

6 ECOM 214 Mobile Commerce   3 0 6 0 6   
الوجار  اإللةرتةنًة يف اإلً ز  

 الذ ًة
 6 جتار 214

7 ECOM 215 
Selected Topics in E-

Commerce 
  3 0 6 0 6   

ميضيعاا خموار  يف الوجار  

 اإللةرتةنًة
 7 جتار 215

Total Number of Units 15 6 18 1 25 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعاا اتاال أسبيعي س.أ: متار ن ،  مت : عملي/ ةرش ، عم: حماضج  ، مح  : ةيداا موومد  ، و.م : 
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5
th

se
m

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Equivalent 

No. of Units 

  رمز املقرر اسم املقرر املقرر املكافئ

يب 
ري

تد
 ال

صل
لف

ا

س
ام

خل
ا

 

 و.م

CRH 

1 ECOM 299 Co-operative Training  4  1 جتار 299 الودر ين الوواةني 

Total Number of Units 4 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعاا اتاال أسبيعي س.أ: متار ن ،  مت : عملي/ ةرش ، عم: حماضج  ، مح  : ةيداا موومد  ، و.م : 
 
 

     

Total Number of semestersCredit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
80 52 48 7 107 

Total of training Hours 107 * 16= 1712 + Cooperative training Hours (490) 2202 490 التعاوني التدريب+  1712= 16* 107 دريباجملموع الكلي لساعات الت 
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 4 الساعات املعتمدة جتار 101 الرمز اإللكرتونيةمفاهيم التجارة  اسم املقرر

من  األعمالة ًفًة تطي ج يليل الوجار  ةالوسي ق ةر اد   اإللةرتةنًة قد  هذا اةقجر مفاهًم الوجار   الوصف:

ج ل االسوفاد  من تطير تقنًاا اةوليماا ةاالتااالا،  ة شمو اةقجر على تار خ تطير تقنًاا الي ين 

، ة وم ج له مناقشة اإللةرتةنًةمة ةاألن  اإللةرتةنًةالوجار ة  األعمالةالوياصو ةآثجه على تطي ج مناذا 

 اإللةرتةنًةةخ م األن مة ةاخلاائم اةمًز  لوقنًاا الي ين ةاإلنرتنت ةأثج تفوًل ا على عملًاا الوجار  

  .اإللةرتةنًةة ذلك على الوحد اا اليت تياًه الوجار  

 2 املعتمدةالساعات  جتار 201 الرمز اإللكرتونية األعمالاسرتاتيجيات  اسم املقرر

من ج ل موجخة الورصًو الن جي يف  اإللةرتةنًة األعمالمفاهًم الفةج االسرتاتًجي ة  قد  هذا اةقجر الوصف:

الوجار ة ةتطير اإلدار  االسرتاتًجًة لويا ين ابًوة  األعمالاإلدار  االسرتاتًجًة ة اجق بناء اسرتاتًجًاا 

احلد  ة ةذلك عن اج ق دراسة ياالا ةاقوًة ةاخرتاضًة موولقة باإلدار  االسرتاتًجًة  اإللةرتةنًة األعمال

  .اإللةرتةنًةيف البًئة 

 2 الساعات املعتمدة جتار 202 الرمز إدارة املشاريع اسم املقرر

مفاهًم ةم اراا إدار  اةشار ع من ج ل الودر ين على اسوومال بجنامج إدار  اةشار ع يف   قد  هذا اةقجر الوصف:

بناء اخلطط ةًدةلة اة ا  ةكد د األيداث الجئًسًة ةتوًني اةيارد ةاإلسوفاد  من أدةاا الونسًق ةالون ًم 

لزمن، عن اج ق تولم ةاةشار ة مبا  ضمن إمتا  اةشار ع بنجاح مع ضبط عيامو اليد  ةالوةلفة ةا

  أخضو اةماراساا إلدار  اةشار ع  ة ذلك عن اج ق الووجف على الش اد  االيرتاخًة يف إدار  اةشار ع.

 2 الساعات املعتمدة جتار 203 الرمز اإللكرتونيةأخالقيات وقانون التجارة  اسم املقرر

  اإللةرتةنًة ساعد هذ ا اةقجر اةودرب على خ م الون ًم القانيني الدةلي ةاإلقلًمي ةاللي للوجار   الوصف:

ً اةباشج  اةوولقة بالوجار   إىل ضاخةباإل يف الن ا  السويدي . أ ضا  ناقش  اإللةرتةنًةاألن مة اةباشج  ةغ

.  ما  ساعد  ،ق باإلداب ة القبيل ةاالبجا  ةجائا ا خًما  وول اإللةرتةنًةهذا  اةقجر عقيد الوجار  

من بطاقاا االئومامل ةأدةاا  اإللةرتةنًةهذا اةقجر اةودرب على الووجف على ةسائو الدخع يف عقيد الوجار  

ةمحا ة  اإللةرتةنًةالووجف على الجائم  إىل ضاخةاليخاء األججى يف مو الون ًم القانيني هلا ، باإل

قانيمل الياًين الوطبًق  ةالةمة اةلواه عند ةًيد منازعة،  ذلك محا ة بًاناا اةسو لك من ج ل ال

 من نايًة الويقًع االلةرتةني ةاةلةًة الفةج ة اإللةرتةنًةالوجار  

 2 الساعات املعتمدة جتار 111 الرمز حتليل وتصميم النظم اسم املقرر

الن م ةدةر حملو الن م يف تيمًف هذه اةفاهًم لنمذًة  من ج ل هذ ا اةقجر  ووجف اةودرب على مفاهًم الوصف:

 ،موطلباا الومو.  ما سًووجف اةودرب على اةشار ع ةاج قة ادارت ا ةاألدةاا اةسولدمه يف ذلك

خمططاا الودخق يف  إسولدا للطجق ةالوقنًاا اةسولدمة يف كد د ةمجع موطلباا الن م ة ضاخةباإل

ا اةقجر على ا ساب اةودرب م اراا تامًم الوقار ج ةالنماذا ة ةاً اا عملًة الوحلًو.  ما  شمو هذ

 لوامًم قياعد البًاناا اةنطقًة ةاةاد ة ةدةرها يف كلًو ةتامًم الن م. ضاخةاةسولد  للن م، باإل
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 2 الساعات املعتمدة جتار 211 الرمز تصميم اجلرافيك اسم املقرر

الذي  قد  للمودرب اة اراا األساسًة  Adobe Photoshop CCبجنامج  إسولدا ج ل هذا اةقجر  وم  الوصف:

ةاةوقدمة اليت متةنه بشةو ايرتايف لوامًم الاير ةالفًد يهاا الجقمًة من ًيانين موودد   اةقاساا 

ا  ا ألغجاض خمولفة  الطباعه اة يف مياقع االنرتنت . أ ضا يف هذإسولدامةاألليامل ةالويى ةالنايص ة

 Logoةع مة الشوار  Brandاألدةاا اةوقدمة لوامًم الو مة الوجار ة  إسولدا اةقجر  وم الودرب على 

  ةالاير الفنًة.

 2 الساعات املعتمدة جتار 212 الرمز إدارة سلسلة التوريد اسم املقرر

ةالوير د ةالويز ع اةادي ةاإلدار  اةوجخة الولمًة يف لاالا اإلمداد من ج ل هذ ا اةقجر  زةد اةودرب ب الوصف:

من اجوًار البدائو  اةودربمن األم لة ةالنماذا اليت متةن . أ ضا  ناقش هذا  اةقجر الود د الليًسوًة

تناخسًة للمن مة يًث تسوطًع اةن مة من ج هلا تفًض أسوارها   مًزجلق  اةناسبة اليت من شرن ا

ا اةقجر اةودرب على  ًفًة انوقاء اةيرد ن ةالوشارك مو م ةكد د  ما  ساعد هذ .ةز اد  ياو ا السيقًة

الطجق اة لى لوجمًع اةياد ةاإلدار  اة لى للنقو ةالولزبن ةكد د أما ن اةسويدعاا ةاجوًار شبةة 

يف ة وطجق اةقجر جملميعة من اةيضيعاا اهلامة اليت  رتي الويز ع ةربط إنواا اةاانع حباًة اةسويدعاا. 

مقدمو ا الشجا ة االسرتاتًجًة مع اةيرد ةمع الوم ء، ةدةر جدمة الوم ء يف تطي ج مسويى اداء سلسلة 

اا للوةنليًًا احلد  ة يف ز اد  خاعلًة س سو الوير د ةخى الونب  سولدامالوير د،  ما  وجض اةقجر اإل

 .بالطلين

 3 الساعات املعتمدة جتار 213 الرمز اإللكرتونيةريادة أعمال التجارة  اسم املقرر

مفاهًم ةم اراا الوفةً الج ادي لاناعة اةشار ع الوجار ة مبنوجاا ًد د  مفاهًم ةم اراا  قد  هذا  الوصف:

ةمةينات ا  األعمالةجدماا مبوةج  ةجلق خجص عمو خمولفة، ةذلك عن اج ق تيضً  ماهًة ر اد  

الوجار ة ةتقًًم ا مبا  وناسين مع كلًو  األعمالالوجار ة ةاقرتاح جطط  األعمالةم اراا صناعة مناذا 

  الوجار ة. األعمالموطلباا السيق ةبًئة 

 3 الساعات املعتمدة جتار 214 الرمز الذكية اإلجهزةيف  اإللكرتونيةالتجارة  اسم املقرر

الذ ًة ةاليت تسولد  ن ا  األندرة د ةن ا  تشاًو  اإلً ز مفاهًم ةم اراا بجلة تطبًقاا  قد  هذا  الوصف:

البًئاا الربلًة اةلولفة م و ا ةلبس ةاندرة د اسود ي ة سي فت، ة وم  إسولدا ، بiosأً ز  أبو اةونقلة 

ها ةجاائ ا ة ًفًة تبادل البًاناا خًما بًن ا لولد  مناذا إنشاءمفاهًم اةةيناا الربلًة ةاج قة 

 اةونقلة. اإلً ز ولفة ة تةيمل تطبًقاا تنشج يف مواًج الوطبًقاا ةتسولد  يف أعمال جتار ة خم

 3 الساعات املعتمدة جتار 215 الرمز اإللكرتونيةموضوعات خمتارة يف التجارة  اسم املقرر

ةاليت توولق  اإللةرتةنًةمفاهًم ةم اراا البحث يف اةياضًع اةسوجد  يف لال الوجار   اةقجر  قد  هذا الوصف:

 إلةرتةنًةالوجار ة ة جلق خجص جتار ة  األعمالبوطير تقنًاا االتااالا ةاةوليماا ةترثًها على تطير 

مبوةج  عن اج ق تطي ج م اراا اةوابوة ةاإلا    على سيق الومو ةمقارنة مسوجداا األدةاا ةالوقنًاا 

 ةكلًو أبوادها الوجار ة.
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 جتار 101 الرمز اإللكرتونيةمفاهيم التجارة  املقرراسم 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

    3 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

 :وصف املقرر

من ج ل  األعمالة ًفًة تطي ج يليل الوجار  ةالوساااااااي ق ةر اد   اإللةرتةنًة قد  هذا اةقجر مفاهًم الوجار  

االسوفاد  من تطير تقنًاا اةوليماا ةاالتااالا،  ة شمو اةقجر على تار خ تطير تقنًاا الي ين ةالوياصو ةآثجه       

، ة وم ج له مناقشااااااااااااااااااة ةخ م األن مة اإللةرتةنًةمة ةاألن  اإللةرتةنًةالوجار ة  األعمالعلى تطي ج مناذا 

ة ذلك على  اإللةرتةنًةةاخلااااااااااااااااااااائم اةمًز  لوقنًاا الي ين ةاإلنرتنت ةأثج تفوًل ا على عملًاا الوجار  

 .اإللةرتةنًةالوحد اا اليت تياًه الوجار  

  :اهلدف العام من املقرر

ةاجق االسوفاد  من الوقنًاا  اإللةرتةنًةا ساب اةودرب اةفاهًم األساسًة للوجار   إىل  دف هذا اةقجر 

 . احلد  ة لوطي ج يلي ل الوجار 

 أن: على  قادرًا   أن يكون املتدرب    :األهداف التفصيلية للمقرر

 اإللةرتةنًة وجف جاائم الوجار    -1

 اإللةرتةنًةالفوال لوقنًاا الوجار   سولدا  وجف اإل  -2

 اإللةرتةنًة سمي جاائم مياقع الوجار    -3

 اإللةرتةنًة اف الو د داا األمنًة يف بًئة الوجار    -4

 ةأن مو ا اإللةرتةنًة وجف قيانني الوجار    -5

 حيلو اةفاهًم األساسًة لسليك اةسو لك ةقجاراا الشجاء  -6

 اإللةرتةنًة طير محلة الوسي ق ةالوياصو   -7

 اإللةرتةنًة قارمل يليل جتار  الوجزئة   -8

 جًز جاائم اجملومواا االخرتاضًة  -9

 حيلو جاائم الويى اإللةرتةني  -10

 اإللةرتةنًة قًم يليل الوجار    -11
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 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6 وتطورها اإللكرتونيةالتجارة مفهوم 

 0 6 اإللكرتونيةالبنية التحتية للتجارة 

 6 4 اإللكرتونيةإسرتاتيجية وتصميم التجارة 

 4 6  من خالل التسويق اإللكرتوني اإللكرتونيةالتجارة 

 4 4 جتارة التجزئة واخلدمات

 6 6  وأنظمة الدفع اإللكرتوني اإللكرتونيةأمن التجارة 

 2 4 اإللكرتونيةقانون التجارة 

 6 4 اجملتمعات االفرتاضية: الشبكات االجتماعية واملزادات والبوابات الرقمية(

 2 4   احملتوى اإللكرتوني

 Amazon)) 4 2 أمازون اإللكرتونيةدراسة حالة يف التجارة 

 اجملموع
48 32 

80 

 : إجراءات واشرتاطات السالمة

 س مة اةةاملإتبا  تولًماا    -1

 اإللوزا  بوولًماا الس مة  ما ةرد يف دلًو الس مة  -2

 الاخ ة على ن اخة القاعاا ةتجتًب ا بود االنو اء من الودر ين   -3

  اةسولدمة يف الودر ين ةعد  الوبث ب ا اإلً ز الاخ ة على س مة    -4

 تجتًين اةةامل بود االنو اء من الودر ين   -5

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  وتطورها اإللكرتونيةالتجارة الوحدة األوىل: مفهوم  6

   اإللةرتةنًةتار خ الوجار  

   اإللةرتةنًةمف ي  الوجار  

   اإللةرتةنًةأنيا  الوجار  

   ةمجايل ا اإللةرتةنًةتطير الوجار 

   اإللةرتةنًةخيائد الوجار    

o للمجومع 

o للمسو لةني 

o للشج اا ةاة سساا 

 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي
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    اإللةرتةنًةأن مة اةوليماا ما بني اة سساا ةاألسياق  

   اإللةرتةنًة األعمالة اإللةرتةنًةالوجار 

   اإللةرتةنًةاةوام اةمًز  ةالفج د  لوقنًة الوجار 

   اإللةرتةنًةكد اا الوجار 

مراجع 

 املوضوع

1-  
(. دار ألد للنشج 2015) اإللةرتةنًةاألش ين ، نيال عبد الةج م. الوجار  

 .22 – 6ةالويز ع،ص 

2-  
 .دار النامل للنشج ةالويز ع (.2016،)اإللةرتةنًةاةاجبي، حممد الفات ، الوجار  

 .75 – 9ص 

3-  
(. دار اةسً  للنشج 2015ةتطبًقات ا ) اإللةرتةنًة، عامج إبجاهًم. الوجار  قند لجي

 .53-29ةالويز ع ص

 اإللكرتونيةالوحدة الثانية: البنية التحتية للتجارة  6

 تةنيليًًا اإلنرتنت   

o تار خ اإلنرتنت  

o أًًال اإلنرتنت 

o الشبةة الونةبيتًة الواةًة Web 

 اإلنرتنت ةاالقوااد الجقمي 

   اإللةرتةنًةاإلنرتنت ةالوجار 

 بجةتي يالا اإلنرتنت 

   على اإلنرتنت اإللةرتةنًةمزا ا الوجار 

   اإللةرتةنًةتطبًقاا ةدعم اإلنرتنت للوجار 

 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 

مراجع 

 املوضوع

1-  
 .دار النامل للنشج ةالويز ع (.2016،)اإللةرتةنًةاةاجبي، حممد الفات ، الوجار  

 .102 - 76ص 

2-  
(. دار اةسً  للنشج 2015ةتطبًقات ا ) اإللةرتةنًةقند لجي، عامج إبجاهًم. الوجار  

 .91- 61ةالويز ع ص

 الوحدة الثالثة: إسرتاتيجية وتصميم التجارة اإللكرتونية 10

  اسرتاتًجًة الوجار  اإللةرتةنًةصًاغة ةتنفًذ 

 دةر  الولطًط االسرتاتًجي 

 بناء منيذا جتار  إلةرتةنًة على اإلنرتنت 

 مةيناا الوجار  اإللةرتةنًة 

 اةةيناا اةاد ة Hardware 

 اةةيناا الربلًة Software 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 

http://askzad.com/
http://askzad.com/
http://askzad.com/
http://askzad.com/
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 أن مة الوشاًو  

 مجايو إنشاء ميقع جتار  إلةرتةنًة 

 الولطًط للميقع  

 الم ير اةسو دف 

 أنيا  السلع 

 درًة احلضير على الي ين 

 تامًم اةيقع  

 ترمني اةيقع 

 بجةتي يالا احلما ة 

 مدجو لبناء صفحاا الي ين بإسولدا  لاة HTML 

 أدةاا ةقيالين مياقع الوجار  اإللةرتةنًة

مراجع 

 املوضوع

1- 
(. دار ألد للنشج 2015الوجار  اإللةرتةنًة )األش ين ، نيال عبد الةج م. 

 . 55- 53ةالويز ع، ص 

2- 
(. دار اةسً  للنشج 2015قند لجي، عامج إبجاهًم. الوجار  اإللةرتةنًة ةتطبًقات ا )

 .81 – 76ةالويز ع ص 

3- 

 أدةاا  إنشاء ميقع إلةرتةني 

https://www.expandcart.com/ar/ 
https://selz.com 
https://wix.com 

4- 
 م اراا قيقو

https://learndigital.withgoogle.com/maharatgoogle/topic-library 

https://www.expandcart.com/ar/
https://selz.com/
https://wix.com/
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  خالل التسويق اإللكرتوني الوحدة الرابعة: التجارة اإللكرتونية من 10

 مف ي  الوسي ق 

 كيل النشاااا الوسي قًة 

  الووج ف بالوسي ق اإللةرتةني 

 مزا ا الوسي ق االلةرتةني 

 جاائم ةم اراا الوسي ق االلةرتةني 

  :عناصج اةز ج الوسي قي 

o اةنوج 

o ًالوسو 

o الويز ع 

o الرتة ج 

o الم ير اةسو دف 

o عملًاا اخلدمة 

 ةني على اةز ج الوسي قيأثج الوسي ق اإللةرت 

 ًالويامو اة ثج  بالوسو 

 ًأثج اإلنرتنت على الوسو 

 مويقاا ةكد اا الوسي ق اإللةرتةني  

 

 اإلجوباراا ةاألعمال الوحج ج ة

 األداء الوملي

 

 

مراجع 

 املوضوع

1-  
 123ص  .دار النامل للنشج ةالويز ع (.2016اةاجبي،حممد الفات ،الوجار  اإللةرتةنًة،)

– 160. 

2-  
(. دار اةسً  للنشج 2015قند لجي،عامج إبجاهًم. الوجار  اإللةرتةنًة ةتطبًقات ا )

 .165 – 133ةالويز ع ص 

3-  
Google Analytics 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ 

4-  
Google Ads 

https://ads.google.com/intl/en_sa/home/ 

 الوحدة اخلامسة : جتارة التجزئة واخلدمات 8

  عرب اإلنرتنت( اإللةرتةنًةسيق الوجزئة( 

  اإللةرتةنًةال عبيمل يف سيق الوجزئة 

 جتار الوجزئة 

 جتار الوجزئة الذ ن  ومليمل من ميقع ثابت 

  مواًج يف الوام الياقويجتار الوجزئة الذ ن ال جولةيمل 

 الوم ء 

 اةنوجاا 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 

http://askzad.com/
http://askzad.com/
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 الوسي ق بالوجزئة عرب اإلنرتنت 

   يف لال السلع ةاخلدماا( اإللةرتةنًةيليل جتار  الوجزئة( 

   يف قطا  اخلدماا اإللةرتةنًةالوجار  

  اإللةرتةنًةأسباب خشو بوض مياقع جتار  الوجزئة 

مراجع 

 املوضوع

1-  
Laudon, Kenneth C., Traver, Carol G. (2016) E-commerce Business. Technology. Society. 

Pearson. P. 562 – 625. 

2-  
(. دار اةسً  للنشج 2015ةتطبًقات ا ) اإللةرتةنًةقند لجي، عامج إبجاهًم. الوجار  

 .305 – 275ةالويز ع. ص

 التجارة اإللكرتونية وأنظمة الدفع االلكرتونيالوحدة السادسة: أمن  12

  البًئة األمنًة للوجار  اإللةرتةنًة 

o قًمة البًاناا الجقمًة 

o أبواد أمن الوجار  اإللةرتةنًة 

o  تيازمل أمن الوجار   اإللةرتةنًة مع جاائا ا 

o  األمن الوا  ةسيء إسولدا   تقنًاا اةوليماا

 ةاالتااالا

 خمااج الوجار  اإللةرتةنًة 

 القجصنة ةاالجرتاق ةالجائم اةالًة عرب شبةاا اةوليماا 

 اخلدا  ةانوحال الشلاًة 

 إعاقة اخلدمة عرب الشبةة 

 ت د داا يقيق اةلةًة الفةج ة 

  أم لة على الجائم اإللةرتةنًة ةالوجاةزاا عرب اإلنرتنت

 ةشبةاا اةوليماا

 اخلبً ة االربلًا 

 محا ة ن م ةشبةاا الوجار  اإللةرتةنًة 

 ًالوشف 

 الدرامل النار ة 

 بجةتي يالا احلما ة 

 بجلًاا مةاخحة الفًةساا 

 جطياا الوسيق األمن 

 ةسائو الدخع االلةرتةني 

 البطاقاا االئومانًة، مف يم ا، أنياع ا ةاجق الووامو ب ا 

 مف ي  النقيد اإللةرتةنًة  

 أسالًين اصدار النقيد اإللةرتةنًة ةأنياع ا 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي
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  اإللةرتةنًة ةعًيب امزا ا النقيد 

 آلًة الووامو بالنقيد اإللةرتةنًة 

 البطاقاا الذ ًة ةالشًةاا اإللةرتةنًة 

 البود االقواادي إلسولدا  ةسائو الدخع اإللةرتةني  

مراجع 

 املوضوع

 مجاًع اةيضي   -1

2-  
(. دار اةسً  للنشج 2015اإللةرتةنًة ةتطبًقات ا )قند لجي، عامج إبجاهًم. الوجار  

 .384 – 349ةالويز ع ص 

3-  
(. دار الد للنشج ةالويز ع. 2015األش ين ، نيال عبد الةج م. الوجار  اإللةرتةنًة )

 .75 -67ص 

4-  
 – 15. ص للنشج ةالويز ع دار النامل( 2013مطج، عامج حممد، الشًك االلةرتةني )

35. 

5-  
ص  .دار النامل للنشج ةالويز ع (.2016اةاجبي،حممد الفات ،الوجار  اإللةرتةنًة،)

160- 178. 

6-  
Laudon, Kenneth C., Traver, Carol G. (2016) E-commerce Business. Technology. Society. 

Pearson. P. 247 – 255. 

7-  
 السداد اإللةرتةني

https://www.mci.gov.sa/AboutMinistry/Pages/Sadad.aspx 

 

 

 

http://askzad.com/
http://askzad.com/
http://askzad.com/
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الوحدة الثامنة: اجملتمعات االفرتاضية: الشبكات االجتماعية واملزادات  10

 الرقمية(والبوابات 

  الفجق بني الشبةة االًوماعًة الوقلًد ة ةالشبةة االًوماعًة

 .عرب اإلنرتنت

 تشابه أنيا  اجملومواا االخرتاضًة ةأةًه اجو خ ا 

 األنيا  اةلولفة للشبةاا االًوماعًة على اإلنرتنت  

 مناذا األعمال لشبةاا الوياصو االًوماعي 

  ةتةالًف ا ة ًفًة األنيا  الجئًسًة للمزاداا ةخيائدها

 .عمل ا

 إسولدا  اةزاداا يف األعمال الوجار ة 

 أنيا  البياباا الجقمًة 

 مناذا األعمال الوجار ة للبياباا الجقمًة 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 

1-  
Laudon, Kenneth C., Traver, Carol G. (2016) Published) E-commerce Business. 

Technology. Society. Pearson. P. 671–P. 716. 

 اإللكرتونيةالوحدة السابعة: قانون التجارة  6

   اإللةرتةنًةاإلاار ةالون ًم القانيني للوجار 

   اإللةرتةنًةالطبًوة القانينًة للوجار 

   ةةسائو الوواقد اإللةرتةنًةعقيد الوجار 

   يف الشج وة االس مًة اإللةرتةنًةعقيد الوجار 

  يف االثباا اإللةرتةنًةيجًة الجسائو 

 مف ي  ةأشةال الويقًع االلةرتةني 

 الون ًم القانيني للويقًع االلةرتةني 

  السويدي اإللةرتةنًةالويقًع االلةرتةني يف ن ا  اةوام ا 

 نرتنتالون ًم القانيني لوسجًو مياقع اال  

 الون ًم القانيني للدخع االلةرتةني 

  اإللةرتةنًةالون ًم القانيني الضج   المج ي للافقاا 

 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 

مراجع 

 املوضوع

1-  
 36. ص ةالويز عدار النامل للنشج ( 2013مطج، عامج حممد، الشًك االلةرتةني )

– 59. 

2-  

ةخقا لن ا  الووام ا  اإللةرتةنًةاحلسن ، عز  علي حممد. عقيد الوجار  

 – 34(. مةوبة الجشد. ص2014السويدي : دراسة كلًلًة مقارنة) اإللةرتةنًة

100. 

http://askzad.com/
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مراجع 

 املوضوع

2-  
(. دار اةسً  للنشج 2015قند لجي، عامج إبجاهًم. الوجار  اإللةرتةنًة ةتطبًقات ا )

 .294 – 291ةالويز ع ص 

3-  
Google Alerts 

https://www.google.com/alerts 

4-  
Hootsuite 

https://hootsuite.com/ 

5-  
Google Analytics 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=en_US 

   الوحدة التاسعة: احملتوى اإللكرتوني 6

  أسباب النشج اإللةرتةني ةماادر اةوليماا اليسبة 

   مشا و اةاادر اليرقًة ةالنشج الوقلًدي 

    ةالنشج اإللةرتةني اإللةرتةنًةاإلتاية 

  اةواية إلةرتةنًااةوليماا 

  النشج اليرقي ةالنشج اإللةرتةني 

   النشج اإللةرتةني إىلالوحيل 

  يقيق الورلًف ةالنشج اإللةرتةني 

  اإللةرتةنًةالاحاخة 

 صناعة ال قاخة الجقمًة 

 أدةاا إدار  الويى 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 

مراجع 

 املوضوع

1-  
(. دار اةسً  للنشج 2015ةتطبًقات ا ) اإللةرتةنًةقند لجي، عامج إبجاهًم. الوجار  

 .238 – 205ةالويز ع.ص

2-  
ةاليسائط  اإللةرتةنًةخلحي، أ. د. حممد. النشج اإللةرتةني الطباعة ةالاحاخة 

 .162 ص - 129 ص. ةالويز ع للنشج اةناهج دار(. 2014اةوودد  )

3-  
Laudon, Kenneth C., Traver, Carol G. (2016) E-commerce Business. Technology. 

Society. Pearson. P. 606-664. 

 اإللكرتونيةالوحدة العاشرة: دراسة حالة يف التجارة  6

 ((Amazonأمازون

 الووج ف برمازةمل ةبدا اته ةمنوجاته 

  اإللةرتةنًةجناح جتجبة أمازةمل يف الوجار   إىلعيامو أدا 

 ن ج  على تطيراا ةمبادراا مواصج  ألمازةمل 

 اةياقع الوابوة أمازةمل يف الوام 

 جتجبة أمازةمل يف إدار  سلسلة الوير د 

 أمازةمل أسياق اةنطقة الوجبًة 

 كد اا ةاً ت ةتياًه أمازةمل 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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  -1 مراجع املوضوع
(. دار اةسً  للنشج 2015ةتطبًقات ا ) اإللةرتةنًةقند لجي، عامج إبجاهًم. الوجار  

 .346 – 309ةالويز ع ص 

 املراجع

 . (. دار اةسً  للنشج ةالويز ع2015ةتطبًقات ا ) اإللةرتةنًةقند لجي، عامج إبجاهًم. الوجار    -1

 (. دار ألد للنشج ةالويز ع،2015) اإللةرتةنًةاألش ين ، نيال عبد الةج م. الوجار    -2

 (. دار رس مل للطباعة ةالنشج ةالويز ع،2010) اإللةرتةنًة ايف ، ماطفى  يسف. الوجار    -3

ةاليسائط اةوودد   اإللةرتةنًةخلحي، أ. د. حممد. النشج اإللةرتةني الطباعة ةالاحاخة   -4

 .ةالويز ع للنشج اةناهج دار(. 2014)

5-  Laudon, Kenneth C., Traver, Carol G. (2016) Published) E-commerce Business. Technology. 

Society. Pearson. 

 .ةالويز ع للنشج ةائو دار(. 2010) اإللةرتةنًةالدلًمي، عبد الجزاق. اإلع   الد د ةالاحاخة   -6

( مةوبة 2012) اإللةرتةنًةعبد الابيرعبد القيي علي ماجي. الون ًم القانيني للوجار    -7

  .القانيمل ة اإلقوااد

 .دار النامل للنشج ةالويز ع.(2013مطج، عامج حممد، الشًك االلةرتةني )  -8

يف مو الن ا  الوجاري الواةي الد د  اإللةرتةنًةالشي جف ، حممد عمج مناير. الوجار    -9

 .( دار زهجامل للنشج ةالويز ع2013)

  .(. دار اةناهج للنشج ةالويز ع2009) اإللةرتةنًةسود غالين  اسني ةبشً عباس الو ق. الوجار    -10

 .دار النامل للنشج ةالويز ع (.2016) اإللةرتةنًةاةاجبي، حممد الفات ، الوجار    -11

12-  Google Analytics 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/?hl=en_US 

13-  Google Ads 

https://ads.google.com/intl/en_sa/home/ 

14-  Hootsuite 

https://hootsuite.com/ 

15-  Google Alerts 

https://www.google.com/alerts 

 موجةف  -16

https://maroof.sa/Home/About 

 السداد اإللةرتةني   -17

https://www.mci.gov.sa/AboutMinistry/Pages/Sadad.aspx 
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 جتار 201 الرمز اإللكرتونية األعمالسرتاتيجيات إ املقرراسم 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   املعتمدةالساعات 

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

  1   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 :وصف املقرر

من ج ل موجخة الورصًو الن جي يف اإلدار    اإللةرتةنًة األعمالمفاهًم الفةج االسرتاتًجي ة   قد  هذا اةقجر

 األعمالالوجار ة ةتطير اإلدار  االساااارتاتًجًة لويا ين ابًوة  األعمالاالساااارتاتًجًة ة اجق بناء اساااارتاتًجًاا  

احلد  ة ةذلك عن اج ق دراساااااة ياالا ةاقوًة ةاخرتاضاااااًة موولقة باإلدار  االسااااارتاتًجًة يف البًئة   اإللةرتةنًة

 .اإللةرتةنًة

  :اهلدف العام من املقرر

 .اإللةرتةنًة األعمالةم اراا اإلدار  االسرتاتًجًة يف بًئة  ا ساب اةودرب مفاهًم إىل  دف هذا اةقجر 

 أن: على  قادرًا   أن يكون املتدرب    :األهداف التفصيلية للمقرر

 جًز مسوي اا االسرتاتًجًاا  -1

   اإللةرتةنًة شجح موطلباا اإلدار    -2

 جًز مساا اإلدار  االسرتاتًجًة  -3

 اإللةرتةنًةخيطط عملًة إدار  االسرتاتًجًاا  -4

 اإللةرتةنًة األعمال قرتح اسرتاتًجًاا  -5

  طير اسرتاتًجًاا القًمة الوجار ة -6

 حيلو اسرتاتًجًاا اةًز   الوناخسًة -7

 إلدار  اةوجخة اإللةرتةنًةحيلو االسرتاتًجًاا  -8

 

 

 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 2 اإللكرتونية األعمالاإلطار املفاهيمي السرتاتيجيات 

 4 2 ومتطلباتها اإللكرتونيةاإلدارة 

 4 2 اإلدارة االسرتاتيجية

 4 2 اإللكرتونية األعمالاإلدارة االسرتاتيجية و
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 4 2 اإللكرتونية األعمالاسرتاتيجيات 

 4 2 اسرتاتيجيات القيمة التجارية

 4 2 التنافسيةاسرتاتيجيات امليزة 

 4 2 إلدارة املعرفة اإللكرتونيةاالسرتاتيجات 

 اجملموع
16 32 

48 

 : إجراءات واشرتاطات السالمة

 اتبا  تولًماا س مة اةةامل  -1

 االلوزا  بوولًماا الس مة  ما ةرد يف دلًو الس مة -2

 القاعاا ةتجتًب ا بود االنو اء من الودر ينالاخ ة على ن اخة   -3

  اةسولدمة يف الودر ين ةعد  الوبث ب ا اإلً ز الاخ ة على س مة   -4

 تجتًين اةةامل بود االنو اء من الودر ين  -5

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 السرتاتيجيات األعمال اإللكرتونيةاألوىل: اإلطار املفاهيمي  الوحدة  6

 اةفاهًم األساسًة لألعمال اإللةرتةنًة 

  تطير األعمال اإللةرتةنًة 

 مف ي  االسرتاتًجًة 

o االسرتاتًجًة على مسويى الشج ة 

o االسرتاتًجًة على مسويى ةيد  األعمال 

o االسرتاتًجًة الوشاًلًة 

o اة ثجاا الوجار ة ةال قاخًة ةاالًوماعًة 

 دراسة يالة 

 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 املوضوع مراجع

1- 
(.الناشج  2018الًزاةي، حممد. اإلدار  االسرتاتًجًة ةاألعمال اإللةرتةنًة )

 .194ا  113إي  وين، ص 

2- 
Jelassi, T., Enders, A., & Martinez-Lopez, F.J. (2014).  Strategies for E-Business: 

Concepts and Cases. (3rd Ed.).  Harlow: Pearson. P3-31 

3- 
Chaffey, D.(2014).  Digital Business and E-Commerce Management.  Pearson 

Education Limited. P1-253 
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 لوحدة الثانية:  اإلدارة اإللكرتونية ومتطلباتهاا 6

 الوحيل لإلدار  اإللةرتةنًة 

o  ةاإللةرتةنًةاإلدار  الوقلًد ة 

o مساا مجيلة اإلدار  اإللةرتةنًة 

o مجايو الوحيل اإللةرتةني 

o ن ا  اإلدار  اإللةرتةنًة 

o أسباب الوحيل لإلدار  اإللةرتةنًة 

o إدابًاا اإلدار  اإللةرتةنًة 

o كد اا الوحيل لإلدار  اإللةرتةنًة 

 موطلباا اإلدار  اإللةرتةنًة 

o  اةوطلباا الوقلًد ة لإلدار  الوقلًد ة 

o اةوطلباا اإللةرتةنًة لإلدار  اإللةرتةنًة 

 إرشاداا دراسة يالة البًئة اإللةرتةنًة 

 دراسة يالة 

 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 مراجع املوضوع

1-  
(.الناشج  2018الًزاةي، حممد. اإلدار  االسرتاتًجًة ةاألعمال اإللةرتةنًة )

 .194ا  113إي  وين، ص 

2-  
Jelassi, T., Enders, A., & Martinez-Lopez, F.J. (2014).  Strategies for E-Business: 

Concepts and Cases. (3rd Ed.).  Harlow: Pearson. P61-74 

3-  
Chaffey, D.(2014).  Digital Business and E-Commerce Management.  Pearson 

Education Limited.  P1-253 

 الثالثة: اإلدارة االسرتاتيجيةلوحدة ا 6

 بناء الويً اا االسرتاتًجًة 

  السرتاتًجًةامةيناا الويً اا 

o مناذا الويً اا االسرتاتًجًة 

 عملًاا اإلدار  االسرتاتًجًة 

o مجيلة الوحلًو االسرتاتًجي 

o مجيلة الاًاغة ةاالجوًار االسرتاتًجي 

o مجيلة الوطبًق ةالونفًذ االسرتاتًجي 

o  ةاةوابوةمجيلة الوقي م 

 دراسة يالة 

 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي
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 مراجع املوضوع

1-  
(.الناشج  2018الًزاةي، حممد. اإلدار  االسرتاتًجًة ةاألعمال اإللةرتةنًة )

 .111ا  21إي  وين، ص 

2-  
Chaffey, D.(2014).  Digital Business and E-Commerce Management.  Pearson 

Education Limited. P560-735 

 لوحدة الرابعة: اإلدارة االسرتاتيجية واألعمال اإللكرتونيةا 6

 اإلدار  اإلسرتاتًجًة ةاإلدار  اإللةرتةنًة 

 عملًاا اإلدار  اإللةرتةنًة 

o الولطًط الوقيجي اإللةرتةني 

o الون ًم القًادي اإللةرتةني 

 بناءاالسرتاتًجًة اإللةرتةنًة 

o   اسرتاتًجًة األعمال اإللةرتةنًةمف ي 

o بناء اسرتاتًجًة األعمال اإللةرتةنًة 

 دراسة يالة 

 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 مراجع املوضوع

1-  
(.الناشج  2018الًزاةي، حممد. اإلدار  االسرتاتًجًة ةاألعمال اإللةرتةنًة )

 .256ا  197إي  وين، ص 

2-  
Jelassi, T., Enders, A., & Martinez-Lopez, F.J. (2014).  Strategies for E-Business: 

Concepts and Cases. (3rd Ed.).  Harlow: Pearson. P1-31 

 الوحدة اخلامسة: اسرتاتيجيات األعمال اإللكرتونية 6

 االسرتاتًجًاا اإللةرتةنًة للميارد البشج ة 

  اإللةرتةنًة للوجار  اإللةرتةنًةاالسرتاتًجًاا 

 االسرتاتًجًاا اإللةرتةنًة للوسي ق اإللةرتةني 

 االسرتاتًجًاا اإللةرتةنًة احلةيمًة 

 دراسة يالة 

 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 مراجع املوضوع

1-  
(.الناشج  2018الًزاةي، حممد. اإلدار  االسرتاتًجًة ةاألعمال اإللةرتةنًة )

 .340ا  257إي  وين، ص 

2-  

Chaffey, D.(2014).  Digital Business and E-Commerce Management.  Pearson 

Education Limited. P253-559 

 

 

6 

 

 لوحدة السادسة:  اسرتاتيجيات القيمة التجاريةا

 االسرتاتًجًاا يف تامًم القًمة اةقدمة 

o خمطط تامًم القًمة 

o الفيائد للمسو لك 

o الوةالًف 

 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي
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o القًم اليت مت انشاؤها 

o ترثً األعمال اإللةرتةنًة على جلق القًم اةقدمة 

o كلًو أنشطة سلسلة القًمة اةقدمة 

 دراسة يالة 

  -1 مراجع املوضوع
(. ًبو عمامل 2015أةسوارخالدة، الةسندر، ةآججةمل. تامًم القًمة اةقدمة)

 ناشجةمل.

 الوحدة السابعة:  اسرتاتيجيات امليزة التنافسية 6

 اسرتاتًجًاا اةًز  الوناخسًة 

o اسرتاتًجًة النمي 

o اسرتاتًجًة اةناخسة 

o اسرتاتًجًة جفض الوةلفة 

o اسرتاتًجًة الرت ًز على الوم ء 

o  اةوجخة ةاةوليماااسرتاتًجة 

 دراسة يالة 

 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 
  -1 مراجع املوضوع

Jelassi, T., Enders, A., & Martinez-Lopez, F.J. (2014).  Strategies for E-Business: 

134-Harlow: Pearson. P121  Ed.). rd. (3Concepts and Cases 

 االسرتاتيجات اإللكرتونية إلدارة املعرفة الثامنة:لوحدة ا 6

 ن م إدار  اةوجخة 

 عملًاا إدار  اةوجخة 

 اسرتاتًجًاا اقوااد اةوجخة 

 اسرتاتًجًاا األصيل اةوجخًة 

o صناعة االبوةار: الفضيل اةوجيف 

 دراسة يالة 

 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

  -1 مراجع املوضوع
(.الناشج  2018الًزاةي، حممد. اإلدار  االسرتاتًجًة ةاألعمال اإللةرتةنًة )

 .361ا  341إي  وين، ص 
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 املراجع

 (.الناشج إي  وين.2018الًزاةي، حممد. اإلدار  االسرتاتًجًة ةاألعمال اإللةرتةنًة )

 ًبو عمامل ناشجةمل.(. 2015أةسوارخالدة، الةسندر، ةآججةمل. تامًم القًمة اةقدمة)

Jelassi, T., Enders, A., & Martinez-Lopez, F.J. (2014).  Strategies for E-Business: Concepts and 

Cases. (3rd Ed.).  Harlow: Pearson. 

Chaffey, D.(2014).  Digital Business and E-Commerce Management.  Pearson Education Limited. 

(.تجمجة 2011ًًجي. اسرتاتًجًاا إًار  األعمال: الدلًو إىل اتاذ قجاراا خوالة) يردي، 

 مسًة ممدةح الشامي.   لماا عجبًة للرتمجة ةالنشج
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 جتار 202 الرمز إدارة املشاريع املقرراسم 

 دارا101 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

  0   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 :وصف املقرر

مفاهًم ةم اراا إدار  اةشاااار ع من ج ل الودر ين على اساااوومال بجنامج إدار  اةشاااار ع يف بناء     قد  هذا اةقجر

اخلطط ةًدةلة اة ا  ةكد د األيداث الجئًسااااااااًة ةتوًني اةيارد ةاإلسااااااااوفاد  من أدةاا الونسااااااااًق ةالون ًم   

لزمن، عن اج ق تولم أخضااو ةاةشااار ة مبا  ضاامن إمتا  اةشااار ع بنجاح مع ضاابط عيامو اليد  ةالوةلفة ةا  

 .اةماراساا إلدار  اةشار ع  ة ذلك عن اج ق الووجف على الش اد  االيرتاخًة يف إدار  اةشار ع

  :اهلدف العام من املقرر

 ا ساب اةودرب م اراا إدار  اةشار ع بايرتاخًة. إىل  دف هذا اةقجر 

 أن: على  قادرًا   أن يكون املتدرب    :األهداف التفصيلية للمقرر

 جًز مةيناا بجنامج إدار  اةشار ع  -1

  جبط جاائم عمو مشجة   -2

 حيلو م ماا مد ج اةشجة   -3

 خيطط اخلًاراا األساسًة لدةلة اة ا   -4

  قرتح قائمة بناء اة ا  ةشجة    -5

  قرتح ميارد اةشجة   -6

  طير توًني ميارد اةشجة  للم ا   -7

 مشجة  قًم تطير تقد  م ا    -8

 خيطط قًيد م ا  مشجة    -9

  قًم تطير جطة مشجة   -10

  قرتح تنسًق ةشار ة ملف مشجة   -11
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 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 10 0 مقدمة إدارة املشروع

 12 0 أساسيات اجلدولة البسيطة

 14 0 أساليب اجلدولة املتقدمة

 14 0 تنسيقات إدارة املشاريع

 PMP 0 14إدارة املشاريع االحرتافية  

 اجملموع
0 64 

64 

 : إجراءات واشرتاطات السالمة

 اتبا  تولًماا س مة اةةامل   .1

 االلوزا  بوولًماا الس مة  ما ةرد يف دلًو الس مة  .2

 الاخ ة على ن اخة القاعاا ةتجتًب ا بود االنو اء من الودر ين   .3

  اةسولدمة يف الودر ين ةعد  الوبث ب ا اإلً ز الاخ ة على س مة    .4

 تجتًين اةةامل بود االنو اء من الودر ين   .5

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مقدمة إدارة املشروع األوىل: الوحدة  10

 األًزاء الجئًسًة يف ةاً ة بجنامج إدار  اةشار ع 

o الووجف على الربنامج 

o الووجف على ممًزاا اإلصداراا اةلولفة 

o  دةر مد ج اةشج 

o  موا نة جًاراا ةأدةاا الربنامج 

  من جًةPMI إلدار  اةشار ع 

 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع

1 
 جطي  جطي  2013  ارل، ًينسيمل تًميثي.ما ةجةسيخت بجةًًةت تشاخًلد،

 .56-21دار الوجبًة للولي .ص (.ال2014)

2 
. مةوبة اةلك PMI (2017)الًمًد، ناصج. إدار  اةشار ع االيرتاخًة ةخق من جًة 

 .21-11خ د اليانًة.ص 

3 https://products.office.com/ar/project/project-and-portfolio-management-software 
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 أساسيات اجلدولة البسيطة الثانية: الوحدة  12

  اة ثجاا الون ًمًة ةدةر  يًا  اةشجة 

  أسالًين الدةلة البسًطة 

o  بدء جطة ًد د 

o  بناء الئحة اة ا 

o إعداد اةيارد 

o  توًني اةيارد للم ا 

o  تنسًق ةمشار ة اخلطة 

o موابوة اخلطة 

 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 جطي  جطي  2013  ارل، ًينسيمل تًميثي.ما ةجةسيخت بجةًًةت تشاخًلد،

 .184-57دار الوجبًة للولي . ص(.ال2014)

2-  
. مةوبة اةلك PMI (2017)الًمًد، ناصج. إدار  اةشار ع االيرتاخًة ةخق من جًة 

 .35-22خ د اليانًة.ص 

3-  https://products.office.com/ar/project/project-and-portfolio-management-software 

 الثالثة:  أساليب اجلدولة املتقدمة الوحدة  14

  الدةلة اةولااة للم ا 

  تنقً  تفاصًو اة ا 

 تنقً  تفاصًو اةيارد ةالووًًناا 

  تنقً  جطة اةشجة 

  تن ًم تفاصًو اةشجة 

   اة ا  ةالووًنااموابوة تقد 

 مشاهد  يالة اةشجة  ةالوبلًغ عن ا 

  ًإعاد  اةشجة  إىل اةسار الاح 

 

 اإلجوباراا ةاألعمال الوحج ج ة

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
 جطي  جطي  2013  ارل، ًينسيمل تًميثي.ما ةجةسيخت بجةًًةت تشاخًلد،

 .374-188دار الوجبًة للولي . ص (.ال2014)

2-  https://products.office.com/ar/project/project-and-portfolio-management-software 

 الرابعة: تنسيقات إدارة املشاريع الوحدة  14

 تطبًق الونسًق اةوقد  ةالطباعة 

 الونسًق اةوقد  للوقار ج 

 تاًم بجةًةت 

 مشار ة اةوليماا مع الربامج اآلججى 

 تييًد اةشار ع ةاةيارد 

 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي



 القسم

  التقنية االدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1440

 التخصص

 التجارة االلكرتونية

 
 

 99من 32

 

 

 

 املراجع

 جطي  جطي  2013  ارل، ًينسيمل تًميثي.ما ةجةسيخت بجةًًةت تشاخًلد،  -1

 دار الوجبًة للولي .(.ال2014)

 . مةوبة اةلك خ د اليانًة.PMI (2017)الًمًد، ناصج. إدار  اةشار ع االيرتاخًة ةخق من جًة   -2

 ( . م سسة مو د إدار  اةشجةعاا.2013اإلصدار اخلامس ) -إلدار  اةشار ع الدلًو اةوجيف  -3

4-  https://products.office.com/ar/project/project-and-portfolio-management-software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع 

 املوضوع

1-  
 جطي  جطي  2013  ارل، ًينسيمل تًميثي.ما ةجةسيخت بجةًًةت تشاخًلد،

 .512-375دار الوجبًة للولي . ص (.ال2014)

2-  https://products.office.com/ar/project/project-and-portfolio-management-software 

 PMPاخلامسة: إدارة املشاريع االحرتافية   الوحدة  14

 الدلًو اةوجيف إلدار  اةشار عPMBOK GUIDE  

  موًار إدار  اةشجة 

 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

( . م سسة مو د إدار  2013اإلصدار اخلامس ) -الدلًو اةوجيف إلدار  اةشار ع

 463_417اةشجةعاا.ص 
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 جتار 203 الرمز اإللكرتونيةأخالقيات وقانون التجارة  املقرراسم 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 التدرييب الفصل

  2   الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 :وصف املقرر

 ضاااخة باإل  اإللةرتةنًة ساااعد هذ ا اةقجر اةودرب على خ م الون ًم القانيني الدةلي ةاإلقلًمي ةاللي للوجار   

يف الن ا  السااويدي . أ ضااا  ناقش هذا  اةقجر   اإللةرتةنًةاألن مة اةباشااج  ةغً اةباشااج  اةوولقة بالوجار    إىل

.  ما  ساااعد هذا اةقجر اةودرب  ،ةجائااا ا خًما  وولق باإلداب ة القبيل ةاالبجا   اإللةرتةنًةعقيد الوجار  

من بطاقاا االئومامل ةأدةاا اليخاء األججى يف مو  ةرتةنًةاإللعلى الووجف على ةسااااائو الدخع يف عقيد الوجار  

ةمحا ة اةساااااااااو لك من ج ل القانيمل  اإللةرتةنًةالووجف على الجائم  إىل ضااااااااااخةالون ًم القانيني هلا ، باإل

من نايًة  اإللةرتةنًةالياًين الوطبًق  ةالةمة اةلواااااااه عند ةًيد منازعة،  ذلك محا ة بًاناا الوجار  

 ع االلةرتةني ةاةلةًة الفةج ة الويقً

  :اهلدف العام من املقرر

   اإللةرتةنًةا ساب اةودرب اةوارف ال زمة لقانيمل ةعقيد الوجار   إىل  دف هذا اةقجر 

    :األهداف التفصيلية للمقرر

 أمل  ةيمل اةودرب قادرًا على أمل:

   اإللةرتةنًةالون ًم القانيني الدةلي ةاإلقلًمي ةاللي للوجار   ف م   -1

 اإللةرتةنًة اف االداب ةالقبيل يف عقيد الوجار    -2

  وجف أشةال الويقًع االلةرتةني ةجاائاة  -3

 اإللةرتةنًة شجح القانيمل ةاًين الوطبًق على عقيد الوجار    -4

 اإللةرتةنًةجًز آلًاا تسي ة منازعاا عقيد الوجار    -5

 ةالطابع القانيني هلا اإللةرتةنًة قارمل بني ةسائو الدخع يف عقيد الوجار    -6

 ةصيرها اإللةرتةنًة الجائم  يض  مف ي   -7

  اإللةرتةنًةمحا ة البًاناا  قًم مسويى   -8
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 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 3 والبنية التحتية اإللكرتونيةالوحدة األول: التجارة 

 0 3 اإللكرتونيةالوحدة الثانية: التنظيم القانوني الدولي للتجارة 

 0 4 اإللكرتونيةالوحدة الثالثة: عقود التجارة 

 0 3 الوحدة الرابعة: الرتاضي عرب شبكة االنرتنت 

 0 3  اإللكرتونيةالوحدة اخلامسة: القبول يف عقود التجارة 

 0 3 اإللكرتونيةإثبات عقود التجارة    السادسة:الوحدة 

 0 3 اإللكرتونيةالوحدة السابعة: القانون واجب التطبيق على عقود التجارة 

 0 3  اإللكرتونيةالوحدة الثامنة : تسوية منازعات عقود التجارة 

 0 3  اإللكرتونيةالوحدة التاسعة: وسائل الدفع يف عقود التجارة 

 0 4  اإللكرتونيةالوحدة العاشرة: محاية البيانات 

 اجملموع
32 0 

32 

 : إجراءات واشرتاطات السالمة

 إتبا  تولًماا س مة اةةامل  -1

 اإللوزا  بوولًماا الس مة  ما ةرد يف دلًو الس مة  -2

 الاخ ة على ن اخة القاعاا ةتجتًب ا بود االنو اء من الودر ين   -3

  اةسولدمة يف الودر ين ةعد  الوبث ب ا اإلً ز الاخ ة على س مة    -4

 تجتًين اةةامل بود االنو اء من الودر ين   -5

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 والبنية التحتية اإللكرتونيةالوحدة األول: التجارة  3

   اإللةرتةنًةمف ي  الوجار 

   اإللةرتةنًةأهمًة الوجار  

   اإللةرتةنًةمزا ا  الوجار 

   اإللةرتةنًةجاائم  الوجار 

   اإللةرتةنًةأشةال  الوجار 

   اإللةرتةنًةموطلباا البنًة الوحوًة  للوجار 

  ةالربلًاا اإلً ز 

 شبةة االنرتنت ةاخلدماا 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة
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 99من 35

 الوحدة الثالثة: عقود التجارة اإللكرتونية 4

 توج ف عقيد الوجار  اإللةرتةنًة 

 جاائم عقيد الوجار  اإللةرتةنًة 

  عقيد الوجار  اإللةرتةنًةالووبً عن اإلراد  يف 

  ةسائو الووبً عن اإلراد 

 األهلًة يف الوواقد االلةرتةني 

 عًيب اإلراد  يف الوواقد االلةرتةني 

o عًين الالط 

o عًين اال جاه 

o عًين الانب 

o عًين الودلًس 

 الو يف عقيد الوجار  اإللةرتةنًة 

 السبين يف عقيد الوجار  اإللةرتةنًة 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 

مراجع 

 املوضوع

، دار االًاد . 2017البقمي، عائض سلطامل، الوجار  اإللةرتةنًة يف الن ا  السويدي،   -1

110– 87ص  

، 2017عبداةبدي، ً اد حمميد، الرتاضي يف تةي ن عقيد الوجار  اإللةرتةنًة،  -2

210– 179مةوبة القانيمل االقواادي. ص  

 1 مراجع املوضوع
، دار 2017يف الن ا  السويدي،  اإللةرتةنًةالبقمي، عائض سلطامل، الوجار  

 44ص – 13االًاد . ص

 اإللكرتونيةالوحدة الثانية: التنظيم القانوني الدولي للتجارة  3

 الون ًم القانيني على مسويى اةن ماا الدةلًة 

 لنة االةنسرتال 

 من مة الوجار  الواةًة 

  االقواادي ةالونمًةمن مة الوواةمل 

 اةن ماا الواةًة للملةًة الفةج ة 

   على اةسويى اإلقلًمي اإللةرتةنًةالون ًم القانيني للوجار 

   يف اةملةة الوجبًة السويد ة اإللةرتةنًةالون ًم القانيني للوجار 

   يف الن ا   اإللةرتةنًةاألن مة الاً مباشج  اةوولقة بالوجار

 السويدي

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 

 1 مراجع املوضوع
، دار 2017يف الن ا  السويدي،  اإللةرتةنًةالبقمي، عائض سلطامل، الوجار  

 86– 45االًاد . ص
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 99من 36

 الوحدة الرابعة: الرتاضي عرب شبكة االنرتنت  3

 ًعن اإلراد  عرب شبةة االنرتنت  الووب 

    اإللةرتةنًةاالداب يف عقيد الوجار  

 جاائم االداب االلةرتةني 

 مجايو االداب االلةرتةني 

  اإللةرتةنًةاةفاةضاا 

 االلوزا  باالع   قبو الوواقد االلةرتةني 

  صير االداب القانيني 

  االداب عرب الرب د االلةرتةني 

 االداب عرب مياقع شبةاا االنرتنت 

 االداب باةايدثة عرب االنرتنت 

   الوواقد  إىلالفارق بني االداب ةالدعي 

  صدةر االداب االلةرتةني يف تشج واا ةقيانني الدةل الوجبًة 

 موى  نوج االداب االلةرتةني أثجه 

  الودةل عن االداب االلةرتةني 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

         

 

مراجع 

 املوضوع

1 
، 2017،اإللةرتةنًةعبداةبدي، ً اد حمميد، الرتاضي يف تةي ن عقيد الوجار  

 91– 33مةوبة القانيمل االقواادي. ص

2 
، دار 2017يف الن ا  السويدي،  اإللةرتةنًةالبقمي، عائض سلطامل، الوجار  

 124– 111االًاد . ص

  اإللكرتونيةالوحدة اخلامسة: القبول يف عقود التجارة  3

 اجق الووبً عن القبيل االلةرتةني 

 مدى اعوبار السةيا اة بس توبًا عن القبيل االلةرتةني 

 القبيل االلةرتةني يف تشج واا الدةل الوجبًة 

 الودةل عن القبيل االلةرتةني 

  للس الوقد الوقلًدي 

  للس الوقد االلةرتةني 

 ًفًة كد د الفرت  الزمنًة جمللس الوقد االلةرتةني  

 ابًوة للس الوقد االلةرتةني 

  ًفًة كد د زمامل انوقاد الوقد االلةرتةني  

 ن ج ة اع مل القبيل 

 ن ج ة تاد ج أة ارسال القبيل 

 ن ج ة اسو   أة ةصيل القبيل 

 ن ج ة الولم بالقبيل 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا
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 99من 37

 نني الدةل الوجبًةكد د زمامل انوقاد الوقد االلةرتةني يف قيا 

 االثار القانينًة اةرتتبة على كد د زمامل انوقاد الوقد االلةرتةني 

 االثار اةرتتبة على كد د مةامل انوقاد الوقد االلةرتةني 

مراجع 

 املوضوع
1-  

، 2017،اإللةرتةنًةعبداةبدي، ً اد حمميد، الرتاضي يف تةي ن عقيد الوجار  

 178– 95مةوبة القانيمل االقواادي. ص

 إثبات عقود التجارة اإللكرتونية   الوحدة السادسة: 3

 مف ي  السجو االلةرتةني 

 يجًة السجو االلةرتةني يف االثباا 

 الويقًع االلةرتةني الثباا عقد الوجار  اإللةرتةنًة 

 مف ي  الويقًع االلةرتةني 

 يجًة الويقًع االلةرتةني 

  الويقًع االلةرتةنيأشةال 

o  الويقًع عن اج ق البطاقاا اةمانطة أة الجقم السجي أة

 الةيدي

o كي و الويقًع خبط الًد إىل تيقًع إلةرتةني 

o  البًيمرتي)الويقًع اإليًائي القًاسي (Biometric signature  ( 

o الويقًع الجقميSignature Digital  

  لشلاًة قدر  الويقًع اإللةرتةني على الوحد د الدقًق

 مادره

  قدر  الويقًاع اإللةارتةني عالى الووباً عان إراد  صاايبه يف

 بااللوزا  به. الجضاا بالوواقاد ةالقبايل

 احلجًة القانينًة للويقًع اإللةرتةني 

 اإلجوباراا ةاألعمال الوحج ج ة

 

مراجع 

 املوضوع

1 
، دار االًاد . 2017البقمي، عائض سلطامل، الوجار  اإللةرتةنًة يف الن ا  السويدي، 

 218– 193ص

2 
احلسن ، عز  علي حممد. عقيد الوجار  اإللةرتةنًة ةخقا لن ا  الووام ا اإللةرتةنًة 

 .100 – 34(. مةوبة الجشد. ص2014السويدي : دراسة كلًلًة مقارنة)
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 99من 38

 الوحدة الثامنة : تسوية منازعات عقود التجارة اإللكرتونية  3

 ألًاا تسي ة اةنازعاا إلةرتةنًا 

 الوحةًم االلةرتةني 

  مزا ا ةعًيب الوحةًم االلةرتةني 

 إًجاءاا الوحةًم االلةرتةني 

 يةم الوحةًم االلةرتةني 

 اليسااة اإللةرتةنًة ةمف يم ا 

  إًجاءاا اليسااة 

 الةمة الفضائًة 

 اإلجوباراا ةاألعمال الوحج ج ة

 

مراجع 

 املوضوع

1 
، دار االًاد . 2017البقمي، عائض سلطامل، الوجار  اإللةرتةنًة يف الن ا  السويدي، 

 236– 219ص

2 
احلسن ، عز  علي حممد. عقيد الوجار  اإللةرتةنًة ةخقا لن ا  الووام ا اإللةرتةنًة 

 .128 – 123(. مةوبة الجشد. ص2014مقارنة)السويدي : دراسة كلًلًة 

 القانون واجب التطبيق على عقود التجارة اإللكرتونيةالوحدة السابعة:  3

 قياعد االسناد 

   تطبًق قياعد االسناد يف لال الوقيد الدةلًة على عقيد الوجار

 اإللةرتةنًة 

  قانيمل اإلراد 

  القانيمل ةاًين الوطبًق يف يالة غًاب قانيمل اإلراد 

 تطي ج قياعد االسناد يف لال عقيد الوجار  اإللةرتةنًة 

 القياعد اةاد ة اةييد  للوجار  اإللةرتةنًة ةمف يم ا 

   أهمًة كد د القانيمل ةاًين الوطبًق على عقيد الوجار

 اإللةرتةنًة 

 إلوزاماا أاجاف عقيد الوجار  اإللةرتةنًة 

 يقيق أاجاف عقيد الوجار  اإللةرتةنًة 

 تفسً عقد الوجار  اإللةرتةنًة 

 اإلجوباراا ةاألعمال الوحج ج ة

 

مراجع 

 املوضوع

1 
، دار االًاد . 2017البقمي، عائض سلطامل، الوجار  اإللةرتةنًة يف الن ا  السويدي، 

 191– 169ص

2 
احلسن ، عز  علي حممد. عقيد الوجار  اإللةرتةنًة ةخقا لن ا  الووام ا اإللةرتةنًة 

 .122 – 102(. مةوبة الجشد. ص2014السويدي : دراسة كلًلًة مقارنة)
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 99من 39

 الوحدة التاسعة: وسائل الدفع يف عقود التجارة اإللكرتونية  3

 مف ي  الدخع االلةرتةني 

 جاائم الدخع االلةرتةني 

 أشةال ة ةسائو الدخع االلةرتةني 

  أن مة الدخع القائمة على إسولدا  البطاقاا

 الب سوًةًة)بطاقاا االئومامل(

  االئومامل أدا  ةخاء ةأدا  إئوماملبطاقة 

 بطاقة االئومامل ع قة ث ثًة األاجاف 

 البطاقاا الذ ًة 

 النقيد اإللةرتةنًة 

 أن مة الدخع اليت تسوند إىل ةسائو االتااالا 

 السداد عرب االنرتنت 

 الوةًًف القانيني لبطاقاا االئومامل 

o  لطبًوة القانينًة للوقد الذي  جبط بني مادر

 البطاقة ةيامله

o  الطبًوة القانينًة للوقد الذي  جبط مادر

 البطاقة ةالواًج

o  الطبًوة القانينًة للوقد الذي  جبط بني يامو

 جالبطاقة ةالواً

 اإلجوباراا ةاألعمال الوحج ج ة

 

مراجع 

 املوضوع

1-  
، دار االًاد . 2017البقمي، عائض سلطامل، الوجار  اإللةرتةنًة يف الن ا  السويدي، 

 167– 158ص

2-  
احلسن ، عز  علي حممد. عقيد الوجار  اإللةرتةنًة ةخقا لن ا  الووام ا اإللةرتةنًة 

 .156 – 129(. مةوبة الجشد. ص2014السويدي : دراسة كلًلًة مقارنة)

 محاية البيانات اإللكرتونية الوحدة العاشرة:  4

  ةار ان ا اإللةرتةنًةالججة  مف ي 

  اإللةرتةنًةصير الجائم 

   الناين ةااليوًالًججة 

 القياعد الوامة يف ًججة الناين 

  حمو الججة 

 القاد النائي 

  اإللةرتةنًةًججة تدمً اليسائط 

 ًججة إسوومال الويقًع اإللةرتةني اةزةر 

 ًججة إخشاء األسجار  

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا
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 ًججة اإلعوداء علي س مة البًاناا  

 ًجائم اإلعوداء علي يقيق اةلةًة الفةج ة  

 علي يجمة احلًا  اخلاصة ًججة االعوداء  

 ًججة سجقة عرب االنرتنت 

 ف ي  احلما ة القانينًة للمسو لك االلةرتةنيم 

  اإللةرتةنًةمف ي  اةسو لك يف الوقيد 

 مربراا محا ة اةسو لك االلةرتةني 

 الوشج واا ةالقضاء اةلوم بوقيد اةسو لك االلةرتةني 

  اإللةرتةنًةمحا ة البًاناا 

  (احلق باإلع  )محا ة اةسو لك من البًاناا اةوجةضة 

o السلوة الاحًحة 

o اةياصفاا ةاةقا ًس اةوولقة بالسلع 

o الزاء اةرتتين على خمالفة مياصفاا السلع 

 محا ة البًاناا الشلاًة للمسو لك االلةرتةني 

 محا ة اةسو لك من خمااج السداد االلةرتةني 

 الفقه اإلس مي محا ة اةسو لك االلةرتةني يف 

 الودابً اليقائًة حلما ة اةسو لك االلةرتةني 

o كج م الدعا ة الةاذبة 

o  كج م االيوةار 

o ًالوسو  

مراجع 

 املوضوع
1-  

:  اإللةرتةنًةأمحد عبد الجمحن اجملالي ة هً م أمحد اةااةر . محا ة اةسو لك يف الوقيد 

 9ص.2015دراسة كلًلًة يف الفقه اإلس مي ةالقانيمل السويدي. مةوبة القانيمل ة اإلقوااد، 

- 50 

 املراجع

 ، دار االًاد 2017يف الن ا  السويدي،  اإللةرتةنًةالبقمي، عائض سلطامل، الوجار    -1

مةوبة القانيمل ،2017،اإللةرتةنًةعبداةبدي،ً اد حمميد،الرتاضي يف تةي ن عقيد الوجار    -2

 االقواادي. 

السويدي :  اإللةرتةنًةةخقا لن ا  الووام ا  اإللةرتةنًةاحلسن ، عز  علي حممد. عقيد الوجار    -3

 (. مةوبة الجشد.2014دراسة كلًلًة مقارنة)

: دراسة  اإللةرتةنًةأمحد عبد الجمحن اجملالي ة هً م أمحد اةااةر . محا ة اةسو لك يف الوقيد   -4

 كلًلًة يف الفقه اإلس مي ةالقانيمل السويدي. مةوبة القانيمل ة اإلقوااد

 2010ةالقانيمل. دار الولي  للنشج ةالويز ع،  اإللةرتةنًةعبد الابير عبد القيي علي اةاجي. الوجار    -5

من يًث اإلثباا ةكد د  اإللةرتةنًةالونزي ، ز اد جلًف شداخ. اةشة ا القانينًة لوقيد الوجار    -6

 .2010زمامل ةمةامل الوقد. دار ةائو للنشج ة الويز ع، 
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 جتار 111 الرمز حتليل وتصميم النظم املقرراسم 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

   1  حماضرة

   2  عملي

   1  مترين

 :وصف املقرر

من ج ل هااذ ا اةقجر  ووجف اةواادرب على مفاااهًم الن م ةدةر حملااو الن م يف تيمًف هااذه اةفاااهًم لنمااذًااة 

 ضااااخةباإل ،موطلباا الومو.  ما ساااًووجف اةودرب على اةشاااار ع ةاج قة ادارت ا ةاألدةاا اةساااولدمه يف ذلك 

خمططاا الودخق يف عملًة الوحلًو.  إسااااااولدا للطجق ةالوقنًاا اةسااااااولدمة يف كد د ةمجع موطلباا الن م ة

 ما  شاااامو هذا اةقجر على ا ساااااب اةودرب م اراا تااااامًم الوقار ج ةالنماذا ة ةاً اا اةسااااولد  للن م، 

 تامًم الن م.لوامًم قياعد البًاناا اةنطقًة ةاةاد ة ةدةرها يف كلًو ة ضاخةباإل

  :اهلدف العام من املقرر

ا ساب اةودرب اةوارف ال زمة عن كلًو ةتامًم الن م ةاجق كد د موطلبات ا،  إىل  دف هذا اةقجر 

  النماذا لمع ةكد د موطلباا الن م يف مجيليت الوحلًو ةالوامًم إسولدا ةاة اراا األساسًة يف 

 أن: على  قادرًا   أن يكون املتدرب    :األهداف التفصيلية للمقرر

  اف دةر  يًا  تطي ج ن م اةوليماا -1

  وجض ة اف م اراا ةأنشطة مد ج اةشجة  -2

 حيدد ةخيوار مشجةعاا تطي ج الن م من ً ة ةالبدء ةالولطًط للمشار ع من ً ة أججى -3

 النماذا االةلًة إسولدا  ف م  ًفًة كد د مولطباا الن م ة -4

  ردا  لدعم أن مة اةوليماا DFDs سولد  ة جسم خمططاا تدخق البًاناا  -5

 DFDsخمططاا تدخق البًاناا  إسولدا  ف م النمذًة اةنطقًة للوملًاا ب -6

  شجح دةر منذًة البًاناا اةف يمًة عند كلًو ةتامًم ن م ةوليماا بالةامو -7

 ( Entity-Relationship Diagrams(E -Rالو قة )) - جسم خمطط الةًنينة -8

 جًز بني البدائو االسرتاتًجًة لوامًم ن م اةوليماا -9

  امم النماذا ةالوقار ج ة ةاً اا اةسولد  -10

  يض  دةر تامًم قياعد البًاناا يف الوحلًو ةالوامًم لن ا  اةوليماا -11

  اف عملًة تنفًذ ةتشاًو الن م -12

 الن م ةتامًم جطياا ةمجايو كلًو إسولدا حيلو ن اما ب -13

 ساعات التدريب الوحدات )النظرية والعملية(
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 العملية النظرية

 0 4 بيئة تطوير النظم

 4 4 إدارة مشروع نظم املعلومات

 4 4 ختطيط واختار النظم 

 4 4  النظام حتديد متطلبات

 4 4 تركيبة متطلبات النظام: منذجة العمليات

 4 4 متطلبات النظام: منذجة البياناتتركيبة 

 2 2 اختيار أفضل اسرتاتيجية تصميم بديلة 

 4 2 تصميم واجهة املستخدم

 4 2 تصميم قواعد البيانات

 2 2 تنفيذ وتشغيل النظم

 اجملموع
32 32 

64 

 : إجراءات واشرتاطات السالمة

 إتبا  تولًماا س مة اةةامل   -1

 اإللوزا  بوولًماا الس مة  ما ةرد يف دلًو الس مة  -2

 الاخ ة على ن اخة القاعاا ةتجتًب ا بود االنو اء من الودر ين   -3

  اةسولدمة يف الودر ين ةعد  الوبث ب ا اإلً ز الاخ ة على س مة    -4

 تجتًين اةةامل بود االنو اء من الودر ين   -5

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة األوىل: بيئة تطوير النظم 4

 ماهي كلًو ةتامًم ن م اةوليماا؟ 

 مفاهًم هامه للن م 

 توج ف الن ا  ةأًزاءه 

 ماادر الربلًاا 

 أنيا  ن م اةوليماا ةتطي ج الن م 

 ن م موالة الوملًاا 

  اإلدار ةن م اةوليماا 

 ن م دعم القجار 

  اةوليماا ةدةر  يًا  تطي ج الن متطي ج ن م 

o اةجيلة االةىل: تطًط ةاجوًار الن م 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا
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o اةجيلة: ال انًة: كلًو الن م 

o اةجيلة ال ال ة: تامًم الن م 

o اةجيلة الجابوة: تنجًز الن م ةتشاًل ا 

 حملو االن مة ةاةسوفًدةمل 

 أدةاا هندسة الربلًاا مبساعد  احلاسيب 

 تامًم الوطبًقاا اةشرتك 

 ج الوطبًقاا السج عتطي  

 مسائو ةمتار ن 

 دراسة ياالا 

مراجع 

 املوضوع

1 

Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems 

analysis and design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, 

Harlow, Essex. Ch 1 

2 
Systems Analysis and Design, 11th Edition,2016, Gary b. shelly harry j. Rosenblatt. 

Ch 1 

 الوحدة الثانية: إدارة مشروع نظم املعلومات 8

 جلفًة عن شج ة با ن خالي لألثاث 

  ت ًئة اةشجة 

  الولطًط للمشجة 

  تنفًذ اةشجة 

 اةشجة  إن اء 

  مت ًو ةًدةلة جطط اةشجة 

 إن اءتقنًة عجض  إسولدا يساب خرتاا اليقت اةويقع ب 

 اةشجة 

  بناء خمططGantt  ةاةلطط الشبةي لشج ة با ي خاي

 PVFألثاث 

  بجامج إدار  اةشار ع إسولدا 

  ترسًس تار خ بدا ة اةشجة 

  ادجال اة ا  ةتوًني ارتباااا اة ا 

 ةجاًوة تقار ج اةشجة  اجوًار اج قة ًدةلة زمنًة 

 ًانت خمطط إسولدا ب اةشار ع إدار  على تدر باا Gantt 

Chart بجنامج إسولدا  جةن Excel Microsoft لجسم خمطط 

Gantt 

o م ا  إىل اةشجة  أداء تقسًم 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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  ختطيط واختار النظمالوحدة الثالثة:  8

 كد د ةاجوًار اةشجةعاا 

 عملًة كد د ةاجوًار مشجةعاا تطي ج ن م اةوليماا 

 النوائج 

 ت ًئة ةتطًط مشجةعاا تطي ج الن م 

  مشجةعاا تطي ج الن معملًة ت ًئة ةتطًط 

 النوائج 

  تقًًم ًدةى اةشجة 

 تقًًم الدةى االقوااد ة 

 تقًًم اهوماماا الدةى األججى 

  بناء جطة قاعد ة للمشجة 

 مجاًوة جطة اةشجة  األساسًة 

  موجج الي ينPVFتطًط ةاجوًار األن مة : 

 الو الوجاري الثاث با ن خالي على االنرتنت 

 ( بجنامج  إسولدا مسائو ةمتار نMicrosoft Visio) 

  دراسة يالة: شج ة بجةدةاي للرتخًة الدةد 

  البدء ةالولطًط لن ا  اداري جاص بالو قاا مع الوم ء

 (Microsoft Visioبجنامج  إسولدا )قائم على االنرتنت 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع

1 Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems 

analysis and design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 

Essex. Ch 3 

o اةد   ةكد د اة ا ، هذه لجسم ًانت خمطط رسم

 اة ا  هلذه الوملة

 ( بجنامج  إسولدا مسائو ةمتار نMicrosoft Visio) 

 دراسة ياالا 

مراجع 

 املوضوع

1 

Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems 

analysis and design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, 

Harlow, Essex. Ch 2 

2 
Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2016). Systems analysis and design in a 

changing world. Boston, MA: Thomson Course Technology. Ch3 
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  النظام الوحدة الرابعة: حتديد متطلبات 8

 القًا  بوحد د اةوطلباا 

  عملًة كد د اةوطلباا 

 النوائج 

  هًةلة اةوطلباا 

 الطجق الوقلًد ة لوحد د اةوطلباا 

 اةقابلة ةاالنااا 

 اة ي ة اةباشج  للمسولدمني 

 كلًو اإلًجاءاا ةاليثائق األججى 

 الطجق احلد  ة لوحد د موطلباا الن م 

 الوطبًقاا تشار ًا   تامًمJoint Application Desing  

  نمذًة الوجج بًة أثناء كد د اةوطلبااال إسولدا 

 الطجق الذر ة لوحد د موطلباا الن م 

 كد د الوملًاا 

  كد د موطلباا الن ا  ةوجج الي ين لشج ة با ن خالي

 ل ثاث 

  اةلطط الوا  للن ا  ةجاائم الوجيال 

 إمةاناا ن ا  إدار  اةيقع 

 موليماا الوم ء ةاةلزةمل 

    للن ا ارتقاء النميذا الوجج 

 ( بجنامج  إسولدا مسائو ةمتار نMicrosoft Visio) 

  دراسة يالة: شج ة بجةدةاي للرتخًة الدةد 

  كد د موطلباا ن ا  إدار  ع قاا الومًو اةوومد على

 Microsoft Visioبجنامج  إسولدا )الي ين 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

 

مراجع 

 املوضوع

1 

Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems 

analysis and design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 

Essex. Ch 4 

2 
Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2016). Systems analysis and design in a 

changing world. Boston, MA: Thomson Course Technology. Ch4 

 الوحدة اخلامسة: تركيبة متطلبات النظام: منذجة العمليات 8

 منذًة الوملًاا 

  منذًة عملًاا الن ا 

 آلًاا خمطط تدخق البًاناا 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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  تطي ج الاDFDs 

 قيانني خمطط تدخق البًاناا 

   تفةًك خمططاا تدخق البًاناا 

   ميازنة خمططاا تدخق البًاناا 

  خمططاا تدخق البًاناا   إسولداDFD يف عملًة الوحلًو 

  إرشاداا رسم خمططDFD 

  اسوومال خمططااDFD   ردا  كلًو  

  األعمالرسي  تدخق البًاناا يف إعاد  هندسة  إسولدا 

 منذًة اةنطق 

 إسولدا منذًة اةنطق ب Structured English 

 ًداةل القجاراا    إسولدا منذًة اةنطق ب 

  موجج ة ينPVF  منذًة الوملًاا 

  منذًة الوملًة اخلاصة مبوجج ة ين اخلاص بشج ةPVF 

  منذًة منطقًة ةوجج ة ين اخلاص بشج ةPVF 

 ( بجنامج  إسولدا مسائو ةمتار نMicrosoft Visio) 

 دةد دراسة يالة: شج ة بجةدةاي للرتخًة ال 

  منذًة الوملًة لن ا  إدار  ع قاا الومًو على الشبةة

 (Microsoft Visioبجنامج  إسولدا )

 

مراجع 

 املوضوع
1 

Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems 

analysis and design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 

Essex. Ch 5 

 

 

 

 الوحدة السادسة: تركيبة متطلبات النظام: منذجة البيانات 8

  منذًة البًاناا اةف يمًة 

  عملًة منذًة البًاناا اةف يمًة 

  مجع اةوليماا لنمذًة البًاناا اةف يمًة 

  منذًة خمطط الةًنينة  إىلمقدمة 

 الةًنيناا 

 الافاا 

 اةفاتً  اةجشحة ةاةوجخاا 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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 الافاا اةوودد  القًم 

 الو قاا 

 درًة الو قة 

 الووداد ة يف الو قة 

 ناا اةف يمًة يف شج ة هيسً بجًجم ال لنمذًة البًا 

  موجج ة ينPVF   منذًة البًاناا اةف يمًة : 

 ( بجنامج  إسولدا مسائو ةمتار نMicrosoft Visio) 

  دراسة يالة: شج ة بجةدةاي للرتخًة الدةد 

  خمطط النمذًة اةفاهًمًة للبًاناا لن ا  إدار  ع قة الومًو

 (Microsoft Visioبجنامج  إسولدا على الي ين )

 

مراجع 

 املوضوع
1 

Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems 

analysis and design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 

Essex. Ch 6 
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 الوحدة الثامنة: تصميم واجهة املستخدم 6

  تامًم النماذا ةالوقار ج 

  عملًة تامًم النماذا ةالوقار ج 

  تنسًق النماذا ةالوقار ج 

  تامًم الياً اا ةاحلياراا 

  عملًة تامًم الياً اا ةاحلياراا 

  إعطاء الواذ ة الجاًوة 

  موجج ة ينPVF تامًم ةاً اا اةسولد : 

  جطياا عامة لوامًم ةاً اا الي ين 

  جطياا عامة ةلططاا الي ين 

  تامًم ةاً اا اةسولد  ل با ن خالي ل ثاث 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

 الوحدة السابعة: اختيار أفضل اسرتاتيجية تصميم بديلة  5

  عملًة  اجوًار أخضو اسرتاتًجًة تامًم بد لة 

 انواا اسرتاتًجًاا الوامًم البد لة 

 ميضيعاا دين أجذها يف االعوبار يف تيلًد البدائو 

  اجوًار الربلًاا الاهز 

  ميضيعاا الوواد ةبجلًاا الن ا 

 ميضيعاا الونفًذ 

  تطي ج اسرتاتًجاا الوامًم للن ا  الد د ةجاقبة اةلزةمل لدى

 مطوم هيسً بجًج

  اجوًار انسين البدائو 

  كد ث جطة اةشجة  األساسًة 

  موجج ة ينPVFاجوًار أخضو اسرتاتًجًة تامًم بد لة  : 

 ( بجنامج  إسولدا مسائو ةمتار نMicrosoft Visio) 

  دراسة يالة: شج ة بجةدةاي للرتخًة الدةد 

  ج ى صًاغة اسرتاتًجًة تامًم لن ا  إدار  ع قة الوم ء من

 (Microsoft Visioبجنامج  إسولدا شبةة االنرتنت )

 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع
1 

Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems 

analysis and design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 

Essex. Ch 7 
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 الجسيماا البسًطة 

  قيالينHTML 

 ( بجنامج  إسولدا مسائو ةمتار نMicrosoft Visio) 

 دراسة ياالا 

مراجع 

 املوضوع
1 

Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems 

analysis and design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 

Essex. Ch 8 

 الوحدة التاسعة: تصميم قواعد البيانات 6

 عملًة تامًم قياعد البًاناا 

 منيذا قاعد  البًاناا الو ئقًة 

 الو قاا ًًد  الرت ًين 

 الوطبًع  ةقياعده 

 االعوماد اليمًفي ةاةفاتً  األساسًة 

 منيذا الوطبًع ال اني 

 منيذا الوطبًع القًاسي ال الث 

 كي و خمططاا الةًنينة 

  مت ًو الةًنيناا 

 مت ًو الو قاا 

  مللم كي و خمططااE-R ع قاا إىل 

  دمج الو قاا 

 م ال لدمج الو قاا 

  ًتامًم منطقي قاعد  بًاناا منطقي ل شج ة هيس

 بجًج

 تامًم اةلف اةادي ةقاعد  البًاناا 

 تامًم احلقيل 

 اجوًار أنيا  البًاناا 

  الوحةم باندماا البًاناا 

 تامًم الداةل اةاد ة 

  تجتًين صفيف الدةل 

 تامًم حمةماا للملفاا 

  هيسً بجًجتامًم مادي لقاعد  بًاناا شج ة 

  خمزمل شج ةPVF على الشبةة: تامًم قياعد البًاناا 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي



 القسم

  التقنية االدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1440

 التخصص

 التجارة االلكرتونية

 
 

 99من 50

 ( بجنامج  إسولدا مسائو ةمتار نMicrosoft Access) 

  دراسة يالة: شج ة بجةدةاي للرتخًة الدةد 

  تامًم قاعد  البًاناا الو ئقًة لن ا  ادار  ع قاا

 (Microsoft Accessبجنامج  إسولدا الزبائن )

  

مراجع 

 املوضوع
1 

Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems 

analysis and design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 

Essex. Ch 9 

 تنفيذ وتشغيل النظمالوحدة العاشرة:  4

 عملًاا  وابة الةيد ةاالجوبار ةالوناًين 

  عملًاا تيثًق الن ا  ةتدر ين اةسولدمني ةدعم م 

 عملًة صًانة ن م اةوليماا 

  اجوبار تطبًقاا الربلًاا 

  اإلجوبارااسبوة أنيا  خمولفة من  

  اجوبار القبيل بياسطة اةسولدمني 

  تطًط الوناًين 

   تيثًق الن ا 

  ةثًقة اةسولد اعداد 

 تد ين ةدعم اةسولدمني 

 القًا  باًانة الن م 

 أنيا  ةتةلفة الاًانة 

 قًاس خوالًة الاًانة 

  دةر هندسة الربلًاا مبساعد  احلاسيب ةأدةاا الوطي ج يف

 عملًة الاًانة

 صًانة ميقع ة ين 

  صًانة ن م موليماا لشج ةPVF 

  موجج ة ينPVFتنفًذ ةتشاًو الن م : 

 ( بجنامج  إسولدا مسائو ةمتار نMicrosoft Visio) 

  دراسة يالة: شج ة بجةدةاي للرتخًة الدةد 

 إسولدا تامًم جطة اجوبار لن ا  ادار  ع قاا الوم ء )

 (Microsoft Visioبجنامج 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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 1 مراجع املوضوع

Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems 

analysis and design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, 

Harlow, Essex. Ch 10 

 املراجع

1-  Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2016). Systems analysis and design in a changing world. 

Boston, MA: Thomson Course Technology.  

2-  Systems Analysis and Design, 11th Edition,2016, Gary b. shelly harry j. Rosenblatt.  

3-  Valacich, Joseph S & George, Joey F. & Hoffer, Jeffrey A,  2015, Essentials of systems analysis and 

design, Sixth edition. Global Edition, Pearson Education Limited, Harlow, Essex 
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 جتار 211 الرمز تصميم اجلرافيك املقرراسم 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 :وصف املقرر

الذي  قد  للمودرب اة اراا األسااااساااًة ةاةوقدمة اليت   Adobe Photoshop CCبجنامج  إساااولدا ج ل هذا اةقجر  وم 

متةنه بشااااةو ايرتايف لوااااامًم الاااااير ةالفًد يهاا الجقمًة من ًيانين موودد   اةقاساااااا ةاألليامل ةالويى  

ودرب على  ا ألغجاض خمولفة  الطباعه اة يف مياقع االنرتنت . أ ضاااااا يف هذا اةقجر  وم الإساااااولدامةالناااااايص ة

 ةالاير الفنًة. Logoةع مة الشوار  Brandاألدةاا اةوقدمة لوامًم الو مة الوجار ة  إسولدا 

  :اهلدف العام من املقرر

بجنامج  إسولدا ا ساب اةودرب اة اراا ال زمة لوامًم الاير ةالفد يهاا ةالوحةم خً ا ب إىل  دف هذا اةقجر 

Adobe Photoshop CC 

 أن: على  قادرًا   أن يكون املتدرب    :التفصيلية للمقرراألهداف 

 Adobe Photoshop CC وجف تشاًو ةت بًت بجنامج  -1

 حيدد ة ودل مقاساا الاير الجقمًة -2

 Selections Tools سولد  مجًع أنيا  الوحد د  -3

 مجًع االدةاا إسولدا  نشئ لميعة ابقاا ب -4

 للولي ن ةالجسم سولد  أدةاا الجسم  -5

  جسم الاير الجقمًة ةاالشةال اةلولفة -6

 حيدد عناصج الطبقاا ة ًفًة دل ا -7

  سولد  أدةاا الف تج اةلولفة لونسًق الاير -8

  ةوين على الاير الجقمًة -9

 خيوار الونسًق اةناسين للاير للحفظ على شبةة االنرتنت  -10

 على أدةاا الونسًق امم لميعة خًد ي ة ووجف  -11

  امم الجسي  اةوحج ة  -12

 Logoةع مة الشوار   Brand امم الو مة الوجار ة  -13
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 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 Photoshop 0 4الوحدة االوىل: جولة داخل برنامج 

 4 0 الوحدة الثانية: لوحة املستعرض وأنظمة القياس

 Selections Tools  0 6 أدوات التحديد الوحدة الثالثة: 

 Layers 0 4الوحدة الرابعة: العمل مع الطبقات 

 6 0 الوحدة اخلامسة: العمل مع طبقات التعديل والفالتر 

 Colors & Paint Tools  0 6 األلوان وادوات الرسم   الوحدة السادسة:

 Masks & Paths Panel 0 4الوحدة السابعة: االقنعة ولوحة املسارات 

 Text Style 0 6الوحدة الثامنة : النصوص الكتابية وابداعها الفين  

 8 0 اإلجهزةالوحدة التاسعة: تصميمات االنرتنت و

 Video  0 8الوحدة العاشرة: العمل مع الفيديو 

 Photoshop 0 8الوحدة احلادية عشر : مشاريع وتصاميم  يف 

 اجملموع
0 64 

64 

 : إجراءات واشرتاطات السالمة

 إتبا  تولًماا س مة اةةامل   -1

 اإللوزا  بوولًماا الس مة  ما ةرد يف دلًو الس مة  -2

 الودر ينالاخ ة على ن اخة القاعاا ةتجتًب ا بود االنو اء من    -3

  اةسولدمة يف الودر ين ةعد  الوبث ب ا اإلً ز الاخ ة على س مة    -4

 تجتًين اةةامل بود االنو اء من الودر ين   -5

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 Photoshopالوحدة االوىل: جولة داخل برنامج  4

 تشاًو ةت بًت الربنامج 

  عجض ناخذ  بجنامجPhotoshop 

 جفاء ليياا الوموإم ار ةإ 

  اي أة تيسع اللييةCollapse or Expand a panel 

  الومو مع اللييااWorking with Panels 

  جًاراا القائمة ليية  إسولداPanel Option Menu 

  أدةاا خيتيشيب  إسولداPhotoshop Tools 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

  األداء الوملي
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  شج ط اخلًاراا  إسولداOption Bar 

 مسوند ًد د  إنشاءNew Doucument 

  كد د ةضع الليملColor Modes  ةدقة اليضيح 

  كد د ةضع الليملColor Mode 

 مسبقة إعداداا إسولدا مسوند ًد د ب إنشاء 

 الاير يف مسوند  إدرااInsert Images In Document 

  اسوًاد البًاناا من الةامًا الجقمًةData Form Digital 

Camera 

 ئناا الذ ًة الومو مع الةاSmart Objects 

  تود و يجم الاير  ةدقة اليضيحImage Size & Resoloution  

  احلايل على مساعد  اثناء الوموGetting Help 

  يفظ مسوندSaving Document 

  شج ط احلالة  إسولداStatus Bar 

  اغ ق مسوندClosing Document 

 ةاخلجةا من بًئة ة ندةز Photoshop إن اء

مراجع 

 املوضوع
1 

، نيمل للنشج 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى، 

 44ص – 13ةالويز ع، الطبوة االةىل ص

 الوحدة الثانية: لوحة املستعرض وأنظمة القياس 4

  تاًً يجم الوجض مع ليية اةسوةشفNavigator Panel 

  تاًً عجض اةنطقة مع ليية اةسوةشفArea with  Navigator 

Panel   

 تاًً ةضع الشاشة Screen Display Mode 

 ًتاًً الوجض مع ادا  الوةب View with the Zoom Tool 

  تااً  ةاً ة الايرهZoom out the View of an Image 

  ز اد  أة انقاص الوةبً من الاير Increasing or Decreasing 

 الاير  اةوحج ة يف ناخذ  اةسوند أة اليثًقة Moving Images  

  الومو مع ةثائق موودد Multiple Documents  

   الومو مع صير  ةايد  يف نياخذ مووددOne Image in Multiple 

Documents 

 الوحجك بني ابقاا اليثائق أة اةسونداا 

 م ي اا إنشاء Creating Notes  

 ليية اةوليماا إسولدا الومو ب Info Panel 

 ع مة الليمل إنشاء Color Marker 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

  األداء الوملي
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  Selections Tools أدوات التحديد الوحدة الثالثة:  6

  ادا  الوحد د مسوطًو إسولدا Rectangular Marquee Tool 

  ادا  الوحد د البًضاةي إسولداElliptical Marquee Tool 

  ادا  كد د صف ةايد عميد ةايد إسولدا Single Row & Single 

Column Marquee Tool 

  ادا  الوحد د السي إسولدا Lasso Tool 

  ادا  الوحد د اةانااًسًة إسولدا Magnetic Lasso Tool 

  ادا  الوحد د موودد االض   إسولداPolygonal Lasso Tool  

  ادا  الوحد د السج ع إسولدا Quick Selection Tool  

  ادا  كد د الواا السحج ة إسولدا Magic Wand Tool  

 الوحد د من قبو نطاق الليمل Selection by Color Range  

 ياخة الوحد د   Refining a Selection Edge 

 ًيدكد د مي إضاخةModifying an Existing Selection  

 الومو مع كد د ميًيدExisting Selection  

 نسخ ةلاق الوحد د Copying and Pasting  a Selection  

 الوحد داا مع القنياا  إنشاءChannels to Create and Stor 

Selections 

  تطبًق اقنوة الوحد د للاير Apply Selection Masks to an Image 

 الوحد د احلج ةالوحي و ولدا إس  Free Transform anTransform  

  امج  الوحي و إسولدا Transform Command 

  ادا  القطع اة القم إسولدا  Crop Tool 

  من ير ادا  القطع  إسولدا Perspective Crop Tool 

  كجًم الويى إسولدا Content-Aware Scaling  

  ةالويى لووبئة اةنطق إسولدا Content-Aware Fill 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

  الوملي األداء

 تاًً  ًفًة ليية اةوليماا لقًاساا الليمل Info Panel 

Measures Color 

  الومو مع ادا  اةسطج Ruler Tool   

  دلًو القًاس إسولدا Ruler Guides  

 مسبقة إعداداا إنشاء Tool Presets  

مراجع 

 املوضوع
1 

، نيمل للنشج 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى، 

 142ص – 107ةالويز ع، الطبوة االةىل ص
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  حمويى الووبئة مع موء مجبع احليار إسولدا Content-Aware Fill 

with the Fill 

  ادا  باتش إسولدا Content-Aware Patch 

  كج ك الزء الدد من الاير Content-Aware Move and 

Extand 

  نقاط اةنحنى  إسولداPuppet 

مراجع 

 املوضوع
1 

Adobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى،  ، نيمل للنشج ةالويز ع، 2015، عم ق الجاخًك

265ص –  206الطبوة االةىل ص  

 Layersالوحدة الرابعة: العمل مع الطبقات  4

 عناصج ليية الطبقاا Layers Panel  

 كد د تسمًاا الطبقااDefining Layer Designations and 

Attributes 

 ابقة ًد د   إنشاءCreating a New Layer 

 لميعة ابقاا  إنشاءCreating a Layer Group 

 كد د الطبقاا Selecting Layers  

 جلق الوحد د Creating a Selection From a Layer 

 جلق ابقة من الوحد د Creating a Layer from a Selection 

  ابقة إىلكي و اخللفًةConverting a Background into a layer  

   اخللفًة يف اةسوند أة الاير  إىلكي و ابقاا موودد 

 موليماا ليية الطبقاا إسولدا ضبط الاير  ب 

 تافًة الطبقاا يف ليية الطبقاا Filtering Layers in the Layers 

Panel 

 دمج الطبقاا Merge Layer 

 ربط الطبقاا ةالااء الجبط Linking and Unlinking  

 حماذا  الطبقاا ةالمع بني الطبقاا Aligning and Combining 

Lyares  

  المع ةاةزا بني الطبقاا Combine and BlendLayers 

 الومو مع ياالا اةزا Layer Blend Layers  

 شفاخًة الطبقة إعداداا Settings Layers Opacity 

 نسخ ابقةDuplicating a Layer 

 يذف ابقة Delete Layer 

 كج ك الطبقاا بني اةسونداا Moving Layers Between 

Documents 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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 الومو مع ليية ابقة  يمبس Layer Comps Panel 

 تاد ج الطبقاا على شةو ملفاا Exporting Layersas Files 

 توًني جًاراا ةضع اللييةPanel Options  Layers 

  االدا  الذ ًة لاذا  الطبقاا  إسولداSmart Guides to Align 

Layers 

 

مراجع 

 املوضوع
1 

، نيمل للنشج ةالويز ع، 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى، 

 316ص – 266الطبوة االةىل ص

 الوحدة اخلامسة: العمل مع طبقات التعديل والفالتر  6

 ابقة الوود و إنشاء Adjusment Layers 

 دمج ابقاا الوود وMerging Adjusment Layers 

 يذف ابقاا الوود و Deleting an Adjustment Layer  

  اةزا ةالوووًم مع الطبقاا  إسولداBlending Modes and 

Opacity  

  االقنوة مع ابقاا الوود و إسولدا Mask and Adjustment 

Lyaers  

 الوحد د  إسولدا قنا  ب إنشاءCreating Maskwith Selection  

 تنسًق الاير مع مجش  الفلرت Filter  

  خلرت الضيضاء إسولدا Reduce Noise  

  ادا  نقطة الو شي إسولدا Vanishing Point Tool 

  الومو مع خلرت تاحً  الودسةLens Correction Filter 

  خلرت الضبابًة إسولدا Blur Filter  

  وم ادا  اخل إسولداClone Stamp 

  ادا  الطمس إسولدا Dodge and Burn  

  خجشا  الضبابًة إسولدا  Healing brush 

  ادا  الرتقًع إسولدا Patch Tool 

  خجشا  اةوالة إسولداSpot healing brush  

  ادا  الوني احلمجاء إسولدا Red eye tool 

  ليية الجسم البًاني إسولدا Histogram Panel 

 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

 

مراجع 

 املوضوع
1 

، نيمل للنشج ةالويز ع، 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى، 

 376ص – 348الطبوة االةىل ص



 القسم

  التقنية االدارية
224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1440

 التخصص

 التجارة االلكرتونية

 
 

 99من 58

 

  Colors & Paint Tools األلوان وادوات الرسم   الوحدة السادسة: 6

 خ م نطاق االلياملUnderstanding Colors Modes  

  خ م نطاق الليملRGB 

  مياد اليامل  إىلكي و نطاق الليمل احلاليRGB Color  

  مونى نطاق الليملCMYK 

  ميد أليامل إىلكي و نطاق الليمل احلالي CMYK  

 خ م ن ا  الليمل Grayscale  

   ن ا  الليمل إىلكي و الاير Grayscale  

  خ م ن ا  الليملBitmap 

 ن ا  اليامل إىل ا  ليمل صير  كي و ن Bitmap  

  مونى ن ا  الليملIndexed Color Mode 

   نطاق الليمل  إىلكي و الايرIndexed 

 مونى ن ا  الليمل Lab Color Mode 

   نطاق الليمل  إىلكي و الايرLab Color  

 مونى نطاق الليمل Duo Tone Color Mode 

   نطاق الليمل  إىلكي و الايرDuo Tone Mode 

 أليامل موداجلة إعدادااملًة عDuo tone over Print Color 

  نطاق الليمل إسولدا Multichannel Color Mode 

  نطاق الليمل إىلالوحي و Multichannel Color Mode  

 ليية االليامل إسولدا الومو ب Colors Panel  

  االاار اةليمل إسولدا Stroke and Fill Commands  

  ليمل ضيئي إسولدا Spot Color 

  االضاء  إسولدا Contrast 

  ادةاا الجسم إسولدا Paint Tools 

  ادةاا اةس Eraser Tools 

 كد د االليامل اخللفًة ةاالمامًةForegeound and Background 

Colors 

  ادا  الجسم الفجشا  إسولدا Bursh Tool 

 تاًم خجشا  للجسم  

 خجشا  بشةو خمام إنشاء Customized Brush Tips 

  قلم الجصاص  إسولداPencil Tool 

  ادا  اخلط  إسولداLine Tool 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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  اشةال الجسم إسولدا Shapes Tool  

 تاًم شةو Custom Shap  

  ادا  الولي ن  إسولداBucket Tool 

  ادا  اةمحا  السحج ة إسولدا Magic Eraser Tool  

 ةتطبًق تدرا االليامل  إنشاءCreating and Applying Gradients 

  ادا  تبد و االليامل إسولدا Color Replacement  

 

مراجع 

 املوضوع
1-  

، نيمل للنشج 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى، 

 438ص – 377ةالويز ع، الطبوة االةىل ص
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 Text Styleالوحدة الثامنة : النصوص الكتابية وابداعها الفين   6

  أدا  النسخ القًاسي إسولداStandard Text Type  

 عدادااجًاراا اإل إسولدا الومو ب Type Options 

  ليية احلجةف إسولدا Character Panel  

  ليية الفقجاا إسولدا Paragraph Panel  

 الونوًم ةالوةبً إعداداا Anti-aliasing Options 

  جًاراا النم اةائو إسولدا Wrap Text Options  

  منط الةوابة إسولدا Text Styles  

  الواحً  االم ئي إسولدا Spell Check  

 نم بني  القنا  إنشاء Type Mask  

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

 

 Masks & Paths Panelالوحدة السابعة: االقنعة ولوحة املسارات  4

 االقنوة إنشاء Creating Mask  

  خ م ابقة القنا   Lyaer Mask  

 ابقة لقنا  إنشاء Lyaer Mask  

  اسولدا الولي ن لومو ابقة قناMask  

 قنياا القنا  إنشاء Channels Mask  

  ليية اةساراا إسولداPath Panel  

  مسار إىلكي و الوحد دConverting a Slection to a Path 

  ادا  القلم إسولدا Pen Tool  

 ادا  القلم احلج إسولدا مسار  ب إنشاءFree form Pen Tool  

  اخلاائم اةانااًسًة من ج ل ادا  القلم  إسولدا

  Magnetic Option with the Free form Pen Toolاحلج

 ةيذف نقاط إضاخة Adding and Deleting  Anchor Points  

 يذف نقاط موجه  Delete  Anchor Points  

 تاًم نقاط موجه Modifying Anchor Points  

  نقاط موجه إىلكي و اخلط اةوج ي Straight Points and 

Curved Points  

 الومو مع مساراا القطع Clipping Paths  

 شةو مسار إنشاء Shapes and Paths 

  بجنامج  إىلتاد ج اةسارااAdobe Illustrator 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

 

مراجع 

 املوضوع
1-  

، نيمل للنشج 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى، 

 474ص –441ةالويز ع، الطبوة االةىل ص
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  وابة النم على مسار موج ي Text on Path 

  خ م ليية االًجاءااAction Panel 

  االًجاءيفظ جطياا Saving Actions  

  يفظ اًجاءاا اةلفSaving Actions as Files 

مراجع 

 املوضوع
1-  

، نيمل للنشج ةالويز ع، 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى، 

 547 - 541ص  & 525ص – 498الطبوة االةىل ص

 اإلجهزةالتاسعة: تصميمات االنرتنت والوحدة  8

 احلفظ للي ين Saving for the Web  

 الومو مع جًاراا احلفظ للي ينSave for Web Options  

  كسني صير  حلجم اةلفOptimizing an Image File 

 Size 

 الومو مع تنسًقاا ملف الي ين Web File Formats 

 كسني مسوند JPEG Optimizing a JPEG Document  

 كسني صير الونسًق Optimizing a GIF 

 كسني صير تنسًقPNG- 8 Optimized a PNG-8 

Document 

 كسني صير بونسًقPNG- 24 Optimized a PNG-24 

Document 

 كسني مسوند بونسًقWBMP Optimizing a WBMP 

 Document 

 تشج   صير بطج قة س له Slicing Images the Easy Way  

 ابقة إىلشجحية تابوة  إنشاءbased Slice –Creat a layer  

  الومو مع الشجائ Working with Slices 

  الومو مع الشجائ  للحفظ على شبةة االنرتنت 

  تجتًين الشجائ Arranging  

 تيز ع الشجائ  حماذا  أة Align ,Distribute, Stack Slices  

 ير  الي ينيفظ شجائ  ص Saving a sliced Image for the 

 Web 

   توًني جًاراا االججاا للشجائSet Out Put Opthions 

for Slices 

 نم  إضاخة HTML أة ةصلة URLالشجحية إىل 

 نم  إضاخة Text شجحية  إىلHTML 

 رابط  إضاخة URL الشجحية إىل 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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 مواًاا البًاناا على شبةة االنرتنت 

  انشا لميعة بًاناا 

 تاد ج الاير  لا Zoomify 

   رميز ةاشاراا الوقطًع ةالوشج 

 

مراجع 

 املوضوع
1-  

، نيمل للنشج ةالويز ع، 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى، 

 727ص – 670الطبوة االةىل ص

  Videoالوحدة العاشرة: العمل مع الفيديو  8

 خو  ملفاا الفد ي ةتسلس ا الاير 

 االشةال الشائوة من تنسًقاا الاير ةالفد يVideo and 

Image Sequence Formats 

 ابقة خًد ي إنشاء Video Layaer 

 تود و ابقة الفًد ي Modifying a Video Layaer  

  مفاتً  االااراا لوحج ك جاائم الطبقة إسولداkey 

Frames to Animate Layer Properties  

 لميعة خًد ي إنشاءCreating a Video Group  

 نم  إضاخةText  ابقة الفًد ي إىل 

 تقسًم ابقة الفًد يSplitting a Video Layer 

 الفًد ي  إىلانوقال  إضاخةAdding a Transition to a Video  

 ابقة الفًد ي  إىللايا ا إضاخةAdding a Transition to a 

Layer 

 احلج ة )الجسي  اةوحج ة( إنشاء Creating an Animation 

 الجسي  اةوحج ة بونسًق  إنشاءGIF  

  الومو مع احلج ةAnimation )الجسي  اةوحج ة( 

   خًد ي إىلالواد ج مباشج Export Directly to Video  

   تسلسو الاير إىلالواد ج مباشجImage Sequence  

 صير  من شج ط خًد ي  إنشاء 

 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

 

مراجع 

 املوضوع
1-  

، نيمل للنشج 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى، 

 774ص – 728ةالويز ع، الطبوة االةىل ص

 Photoshopالوحدة احلادية عشر : مشاريع وتصاميم  يف  8

 مقاساا أساسًة يف الوامًم 

  الواي ج الفيتيغجايف 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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 جت ًز نسلة من صير  خيتيغجاخًة باليامل األبًض ةاألسيد 

  صمم صير  الو مة الوجار ة أة الشوارBranding & Logo 

  ماهي الو مة الوجار ةBranding 

  الشوارLogo 

 ولدا إسإسةوش رسم ب Photoshop  

  تامًم ألوابPuzzle   علًمًة أة إع نًة عن منوج 

  تاامًم ممًز 

  قًاساا صير  غ فFacebook Cover Page 

  تلي ن جج طة هندسًة تيضًحًة لفةج  مشجة  هندسي

Plan 

 تامًم صير  لطباعو ا على الوًشًا  إنشاءCreating a T-

Shirt Design 

  موليماا إضاخًة عن تامًم الليياا االع نًةBanners 

 

مراجع 

 املوضوع
1-  

، نيمل للنشج 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى، 

 956ص –898ةالويز ع، الطبوة االةىل ص

 املراجع

، نيمل للنشج ةالويز ع، الطبوة 2015، عم ق الجاخًكAdobe Photoshop CC أبي احلسن، ن ى،   -1

 االةىل 

 ، دار أسامة للنشج ةالويز ع، الطبوة االةىل2013الواني، أسامة بدري، الوامًم الجاخًةي،   -2

، ًبو عمامل ناشجةمل2015، أساسًاا الوامًم الجاخًةي،ةل هار سپ ، أمربةز ملڤغا  -3  
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 جتار 212 الرمز إدارة سلسلة التوريد املقرراسم 

 ادار101 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 0    عملي

 1    مترين

 :وصف املقرر

الولمًااة يف لاااالا اإلمااداد ةالوير ااد ةالويز ع اةااادي ةاإلدار      اةوجخااة من ج ل هااذ ا اةقجر  زةد اةواادرب باا  

من اجوًار البدائو اةناساابة  اةودربمن األم لة ةالنماذا اليت متةن . أ ضااا  ناقش هذا  اةقجر الود د الليًسااوًة

تناخسااًة للمن مة يًث تسااوطًع اةن مة من ج هلا تفًض أسااوارها ةز اد  ياااو ا       مًزجلق  اليت من شاارن ا 

 ما  سااااااعد هذا اةقجر اةودرب على  ًفًة انوقاء اةيرد ن ةالوشاااااارك مو م ةكد د الطجق اة لى   .السااااايقًة

يز ع ةربط إنواا لوجمًع اةياد ةاإلدار  اة لى للنقو ةالولزبن ةكد د أما ن اةساااااااويدعاا ةاجوًار شااااااابةة الو

ة وطجق اةقجر جملميعة من اةيضاااايعاا اهلامة اليت  رتي يف مقدمو ا الشااااجا ة  اةاااااانع حباًة اةسااااويدعاا.  

االسااارتاتًجًة مع اةيرد ةمع الوم ء، ةدةر جدمة الوم ء يف تطي ج مساااويى اداء سااالسااالة الوير د،  ما  وجض   

  .  خاعلًة س سو الوير د ةخى الونب  بالطليناا للوةنليًًا احلد  ة يف ز ادسولداماةقجر اإل

  :اهلدف العام من املقرر

   اإللةرتةنًةا ساب اةودرب اةوارف ال زمة لقانيمل ةعقيد الوجار   إىل  دف هذا اةقجر 

 أن: على  قادرًا   أن يكون املتدرب    :األهداف التفصيلية للمقرر

  ةاإلدار  الليًسوًة فجق بني إدار  سلسلة الوير د  -1

  شجح أدةاا ةاجق إدار  تدخق اةياد ةاةوليماا  -2

  ف م ع قة جدمة الوم ء بسلسلة الوير د -3

  يض  مفاهًم الويز ع ةمناذا شبةاا الويز ع ةتطبًقاا البحث عن الشبةة األنسين . -4

 االقواادي اف اسرتاتًجًاا ةقياعد إدار  اةلزةمل ةمناذا اةلزةمل  -5

  وجف دةر إدار  الشجاء ةاجوًار اةيرد ن لوحقًق األهداف الليًسوًة -6

 JIT شجح ن ا  الدةلة الفير ة  -7

  ف م دةر أن مة اةوليماا يف إدار  سلسلة الوير د  -8
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 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 5 وسالسل التوريدالوحدة األول: التزويد 

 0 5 سلسلة التوريد وخدمة الزبونالوحدة الثانية: 

 0 6 القيمة وكلف التزويدالوحدة الثالثة: 

 0 6 اللوجستك ومطابقة التوريد مع الطلبالوحدة الرابعة: 

 0 6 اللوجستك وإدارة الشراء واختيار وتقييم املوردينالوحدة اخلامسة: 

 0 6 اللوجستك وتقييم وقياس املخزون   الوحدة السادسة:

 0 5 أنواع الطلب وأنظمة الشراء الوحدة السابعة: 

 JIT( 3 0( نظام اجلدولة الفوريةالوحدة الثامنة : 

 0 3 إدارة النقلالوحدة التاسعة: 

 0 3 تكنولوجيا املعلومات وإدارة سلسلة التوريدالوحدة العاشرة: 

 اجملموع
48 0 

48 

 : إجراءات واشرتاطات السالمة

 إتباع تعليمات سالمة املكان   -1

 اإللتزام بتعليمات السالمة كما ورد في دليل السالمة  -2

 املحافظة على نظافة القاعات وترتيبها بعد االنتهاء من التدريب   -3

  املستخدمة في التدريب وعدم العبث بها اإلجهزةاملحافظة على سالمة    -4

 املكان بعد االنتهاء من التدريبترتيب    -5

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة األوىل: التزويد وسالسل التوريد 5

 اةف ي  ةاألهداف 

  األهمًة األ ادجًة ةاة نًة ةيضي  الوزة د ةس سو الوير د 

 األهمًة االقوااد ة 

 الوير د الفجق بني الوزة د ةس سو 

 توج ف إدار  الوملًاا الليًسوًة 

  نطاق أة مدى إدار  الوملًاا الليًسوًة 

o ألنشطة األساسًةا 

o  األنشطة اةساعد 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة
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 تدخق اةياد ةاةوليماا 

 ن م اةوليماا الليًسوًة 

 الرتمًز السلوي 

 تدخق اةياد 

o تدخق اةياد ةأشةاهلا 

o النقو اةنو م 

o النقو شبه منو م 

o النقو غً اةنو م 

 اةًز  الوناخسًة 

o اةًز  االنواًًة 

o مًز  القًمة 

 الليًسوك ةاةًز  الوناخسًة 

 ًفًة احلايل على مًز  تناخسًة من ج ل الليًسوك  

  االسرتاتًجًة اةندلة 

 )متار ن )أسئلة مناقشة 

 مراجع املوضوع

1- 
الولي، عبدالسوار حممد، الةنواني،جلًو ابجاهًم، إدار  س سو الوير د، 

  94 – 23. ص3، دار اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 2018

2- 

الونبةي ، عمار عبد آل يسن ، الجبًواةي ، سودةمل محيد ً ً ة عباس ، يسني 

. الويز ع ، دار غًداء للنشج ة2015سلسلة اإلمداداا الوسي قًة. ةلًد يسني.

 237 - 227ص

 سلسلة التوريد وخدمة الزبونالوحدة الثانية:  5

 مف ي  ةابًوة جدمة الزبيمل 

o من هي الزبيمل 

o الجؤ ا احلالًة خلدمة الزبيمل 

o ًف ُتوجف جدمة الزبيمل  

o أنيا  جدمة الزبيمل 

 سًاسة جدمة الزبيمل 

o عناصج جدمة الزبيمل 

  ةالوسي قالو قة بني جدمة الزبيمل ةبني س سو الوير د 

 الو قة بني الليًسوك ةث ث عناصج يامسة ةف ي  الوسي ق 

o الليًسوك ةجدمة الزبيمل 

 جلق قًمة الزبيمل 

 إدار  الو قة مع الزبيمل 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة
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 القيمة وكلف التزويدالوحدة الثالثة:  6

 اةقدمة 

 أمناط  لف الوزة د 

 مف ي  كلًو إمجالي الةلف 

 مبادئ تةلفة الليًسوك 

o كسني جدمة الزبائن 

o جفض  لف الويز ع 

o تيلًد اةناخع اةةانًة ةالزمانًة 

o تيازمل األسوار ةثبات ا 

o السًطج  على  لف الشحن 

   الويز عمف ي 

 أهداف الويز ع 

 أنيا  القنياا الويز وًة 

 ةمائف قنياا الويز ع 

 الورثً على قجاراا القنياا الويز وًة 

 مف ي  الويز ع اةادي 

 عناصج الويز ع اةادي 

 )متار ن )أسئلة مناقشة 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 

مراجع 

 املوضوع

، دار 2018الولي، عبدالسوار حممد، الةنواني،جلًو ابجاهًم، إدار  س سو الوير د،  -1

 142 – 121. ص3اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 

الونبةي ، عمار عبد آل يسن ، الجبًواةي ، سودةمل محيد ً ً ة عباس ، يسني ةلًد  -2

  226 – 211. صة الويز ع، دار غًداء للنشج 2015سلسلة اإلمداداا الوسي قًة. يسني.

 

 

 

 

 )متار ن )أسئلة مناقشة 

 مراجع املوضوع

1- 
الولي، عبدالسوار حممد، الةنواني،جلًو ابجاهًم، إدار  س سو الوير د، 

 120 – 95. ص3، دار اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 2018

2- 

الونبةي ، عمار عبد آل يسن ، الجبًواةي ، سودةمل محيد ً ً ة عباس ، يسني 

. الويز ع ، دار غًداء للنشج ة2015سلسلة اإلمداداا الوسي قًة. ةلًد يسني.

  127 – 115ص
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 اللوجستك ومطابقة التوريد مع الطلبالوحدة الرابعة:  6

  كد د ةادار  اليد 

o مف ي  ن ا  إدار  اليد  الشاملة 

o تطير اليد  من ج ل إدار  اليد  الشاملة 

o مشار ة الوير د ةالشجاء يف تطي ج اةنوج 

 مطابقة الوير د مع الطلين 

o اةدجو 

o  اةيًيداا اةلزنًةتانًف 

 ماادر اةوليماا ةالوير د 

o مسوي اا ماادر الوير د 

o ماادر اةوليماا 

 اجوًار السوج اةناسين للشجاء 

o مف ي  السوج 

o اتفاقًاا السوج 

o كلًو السوج 

 )متار ن )أسئلة مناقشة 

 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

         

 

مراجع 

 املوضوع
1- 

، 2018الولي، عبدالسوار حممد، الةنواني،جلًو ابجاهًم، إدار  س سو الوير د، 

 178 – 143. ص3دار اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 

 اللوجستك وإدارة الشراء واختيار وتقييم املوردينالوحدة اخلامسة:  6

 أنيا  اةنوجاا ةالسلع 

o اةنوجاا الاناعًة 

  اةشرت اا إىلاةدجو 

o  اةف ي 

o  اةشرت اا ةالقدر  اةةوسبة للجب 

o أهداف اةشرت اا 

o دةر  اةشرت اا 

o إسو   ةكلًو الطلباا 

o إجوًار اةيرد ن 

o الوجةض اةقدمة 

o )كد د السوج الاحً  )اةناسين 

o إا ق أمج الشجاء 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة
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o اةوابوة ةالوير د 

o اسو   ةقبيل السلع 

o  اةاادقة على قيائم الشحن ةتسد د الفاتير 

 كد د اةياصفاا 

o موطلباا الةمًة 

o موطلباا السوج 

o اةوطلباا اليمًفًة 

o  اةياصفاا اليمًفًة ةاليد 

 تيصًف اةياصفة اليمًفًة 

o الويصًف بياسطة الو مة الوجار ة 

o الويصًف حبسين اةياصفة 

o ماادر اةياصفة 

o الجسيماا اهلندسًة 

o الطجق األججى 

 إجوًار اةيرد ن 

o مادر الوير د 

o عيامو إجوًار اةيرد 

o اإلجوًار الن ائي للميرد 

 كد د األسوار 

o  ًأسس الوسو 

o الوفاةض ييل األسوار 

 )متار ن )أسئلة مناقشة 

مراجع 

 املوضوع
1- 

، دار 2018الولي، عبدالسوار حممد، الةنواني،جلًو ابجاهًم، إدار  س سو الوير د، 

 202 – 179. ص3اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 

 اللوجستك وتقييم وقياس املخزون   الوحدة السادسة: 6

 مف ي  ةمًفة اةلزةمل 

o أنيا  اةلزةمل 

o إسرتاتًجًة اةلزةمل 

o أهداف ةةمائف اةلزةمل 

 اجق تقًًم اةلزةمل 

o اجق تدخق الةلف 

 السًطج  الةمة على اةلزةمل 

o الدقة يف تسجًو قًيد اةلزةمل 

 اإلجوباراا ةاألعمال الوحج ج ة
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o دقة قًاس قًيد اةلزةمل 

   اةسويدعااإدار 

o أهداف إدار  اةسويدعاا 

o الويامو اة ثج  على إجوًار ميقع اةسويدعاا 

o تامًم اةسويدعاا 

 مناذا اةلزةمل االقواادي 

 السًطج  على اةلزةمل 

 لف اةلزةمل  

o تةلفة أمج الشجاء 

o تةلفة االيوفام باةلزةمل 

o لف نفاذ اةلزةمل  

 أن مة الطلين اةسوقو يف يالة الور د 

o الوا  منيذا اةلزةمل 

o اةلزةمل اإلقواادي 

o ياالا نفاذ اةلزةمل ةخمزةمل األمامل 

o الةمًة اإلقوااد ة مع جام  مًة الشجاء 

o الةمًة اإلقوااد ة لوانًع اةنوج اليايد 

o الةمًة اإلقوااد ة لإلنواا اةوودد اةفجداا 

o كلًو احلساسًة 

 أن مة الطلين اةسوقو يف ياالا عد  الًقني 

o ياالا  لف نفاذ اةلزةمل 

o كد د مسوي اا اخلدمة 

 مسويى اخلدمة لدةر  الطلين 

 مسويى اخلدمة ةيجم الطلين 

 مسويى اخلدمة اةنسيب لوةلفة نفاذ اةلزةمل 

 )متار ن )أسئلة مناقشة 

 -1 مراجع املوضوع
، 2018الولي، عبدالسوار حممد، الةنواني،جلًو ابجاهًم، إدار  س سو الوير د، 

 402 –303. ص3دار اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 
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 )JIT( نظام اجلدولة الفوريةالوحدة الثامنة :  3

  اةدجو ةاةف ي 

o مف ي  أهمًة ن ا  الدةلة الفير ة 

 مةيناا الدةلة الفير ة 

 الوحسني اةسومج من ج ل الدةلة الفير ة 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 

 أنواع الطلب وأنظمة الشراء الوحدة السابعة:  5

 ن ا  نقطة إعاد  الطلين 

 خمزةمل االمامل 

o تبا ن الطلين ج ل مد  الوير د 

o تبا ن الطلين ييل اةودل 

o كد د خمزةمل األمامل ةنقطة إعاد  الطلين 

 ن ا  اةجاًوة الدةر ة 

  اةلزةملتيز ع مياقع 

o أن مة الويز ع ال مج ز ة 

o أن مة الويز ع اةج ز ة 

o تطًط موطلباا الويز ع 

 تطًط اةوطلباا اةاد ة 

  اةدجو ةاةف ي 

 مدج ا ن ا  تطًط اةوطلباا اةاد ة 

o ًدةلة اإلنواا الجئًسة 

o ملف هًةلة اةنوج 

 اةلف الجئًسي للملزةمل 

 آلًة تشاًو ن ا  تطًط اةوطلباا اةاد ة 

 ع قة ن ا  تطًط اةوطلباا اةاد ة مع منيذا اةلزةمل 

o خمزةمل األمامل ةمد  الوير د 

o كد د يجم الدخوة 

o ميازنة الفرت  الزمنًة ةاةلزةمل 

o  منيذاWagner Within Model 

  )متار ن )أسئلة مناقشة 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 

مراجع 

 املوضوع
1- 

، 2018الةنواني،جلًو ابجاهًم، إدار  س سو الوير د، الولي، عبدالسوار حممد، 

 474 –403. ص3دار اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 
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 الدةلة الفير ة للشجاء 

 تطبًقاا ن ا  الدةلة الفير ة 

o  اةدجو الوا 

o تطبًق الدةلة الفير ة يف اةن ماا اخلدمًة 

o مويقاا تطبًق ن ا  الدةلة الفير ة 

 )متار ن )أسئلة مناقشة 

مراجع 

 املوضوع
1- 

، 2018ابجاهًم، إدار  س سو الوير د، الولي، عبدالسوار حممد، الةنواني،جلًو 

 500 –475. ص3دار اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 

 إدارة النقلالوحدة التاسعة:  3

 ًالويامو اة ثج  على تةالًف النقو ةالوسو 

o عيامو اليت تويد إىل اةنوج 

o عيامو اليت تويد إىل السيق 

 ترثًاا النقو على جدمة الزبيمل 

 أنيا  النقو 

 البنًة الوحوًة للنقو 

o األشةال أة النماذا اةواية للنقو 

  الويامو اة ثج  يف  لف النقو 

  موا ً اةفاضلة بني ةسائو النقو 

 ملةًة ةسائو النقو 

 ترثً ةسًلة النقو على الةلف الليًسوًة 

 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 

مراجع 

 املوضوع

1- 
، 2018الولي، عبدالسوار حممد، الةنواني،جلًو ابجاهًم، إدار  س سو الوير د، 

 524 – 501. ص3دار اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 

2- 

الونبةي ، عمار عبد آل يسن ، الجبًواةي ، سودةمل محيد ً ً ة عباس ، يسني 

 – 129. صة الويز ع، دار غًداء للنشج 2015سلسلة اإلمداداا الوسي قًة. ةلًد يسني.

135 

 تكنولوجيا املعلومات وإدارة سلسلة التوريدالوحدة العاشرة:  3

 أن مة اةوليماا 

o ن ا  اةوليماا الليًسوًة 

o اهلدف من ن ا  اةوليماا الليًسيت ةأهمًوه 

o  الوناصج األساسًة لن ا  اةوليماا الليًًسيت 

 اإلجوباراا ةاألعمال الوحج ج ة
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 شبةاا االتااالا 

  إلةرتةنًاالرتمًز ةتبادل اةوليماا 

o أنيا  ن م الوبادل االلةرتةني للبًاناا 

o  خيائد تطبًق ن ا  الوبادل االلةرتةني للبًاناا مبجال

 الومو الليًًسيت 

 الوجار  ةاألعمال اإللةرتةنًة 

 اةن ماا الجقمًة اإلخرتاضًة 

 )متار ن )أسئلة مناقشة 

مراجع 

 املوضوع

1- 
، دار 2018الولي، عبدالسوار حممد، الةنواني،جلًو ابجاهًم، إدار  س سو الوير د، 

 535 – 525. ص3اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 

2- 
الونبةي ، عمار عبد آل يسن ، الجبًواةي ، سودةمل محيد ً ً ة عباس ، يسني ةلًد 

 164 – 160. صة الويز ع، دار غًداء للنشج 2015سلسلة اإلمداداا الوسي قًة. يسني.

 املراجع

، دار 2018الولي، عبدالسوار حممد، الةنواني،جلًو ابجاهًم، إدار  س سو الوير د،   -1

 . 3اةسً  للطباعة ةالنشج،الطبوة 

 الونبةي ، عمار عبد آل يسن ، الجبًواةي ، سودةمل محيد ً ً ة عباس ، يسني ةلًد يسني.  -2

 . ، دار غًداء للنشج ة الويز ع2015الوسي قًة.سلسلة اإلمداداا 

3-  Bandyopadhyay، J، K ،Basics of Supply Chain Management،(2015) Publisher: CRC Press 

 

4-  Zhe Liang ، Wanpracha Art Chaovalitwongse، Supply Chain Management and Logistics: 

Innovative Strategies and Practical Solutions (Industrial and Systems Engineering Series) 1st 

Edition(2015) Publisher: CRC Press 
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 جتار 213 الرمز اإللكرتونيةريادة أعمال التجارة  املقرراسم 

 جتار 201 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 :وصف املقرر

مفاهًم ةم اراا الوفةً الج ادي لااااناعة اةشاااار ع الوجار ة مبنوجاا ًد د  ةجدماا مفاهًم ةم اراا  قد  هذا 

ةمةينات ا ةم اراا صناعة مناذا   األعمالمبوةج  ةجلق خجص عمو خمولفة، ةذلك عن اج ق تيضً  ماهًة ر اد   

 األعمالالسااااااايق ةبًئة  الوجار ة ةتقًًم ا مبا  وناساااااااين مع كلًو موطلباا األعمالالوجار ة ةاقرتاح جطط  األعمال

 الوجار ة.

  :اهلدف العام من املقرر

ا ساب اةودرب مفاهًم ةم اراا الوفةً الج ادي لاناعة اةشار ع الوجار ة مبنوجاا ًد د   إىل  دف هذا اةقجر 

 ةجدماا مبوةج  ةجلق خجص عمو خمولفة. 

 أن: على  قادرًا   أن يكون املتدرب    :األهداف التفصيلية للمقرر

 األعمال شجح مف ي  ر اد    -1

 لد ه األعمال ةوشف مدى تيخج مساا رائد   -2

 جًز ني  الومو الج ادي  -3

 حيلو عيامو جناح اةشار ع الج اد ة  -4

 الوجار ة الد د  األعمالخيطط أخةار   -5

 حيلو بًاناا السيق بفوالًة  -6

 حيلو اةشة ا لاًاغة احلليل االبوةار ة  -7

 اةالًة اةناسبة للمشجة  قًًم اةاادر   -8

  قرتح جطة عناصج الوسي ق ةشجة  ر ادي  -9

  وجف أنيا  ملةًة اةشار ع الوجار ة   -10

 يف الاخ ة على البًئة ةاةمولةاا الوامة  األعمال وجف سليك رائد   -11
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 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 2 األعمالمفاهيم ريادة 

 2 4 املشروع التجاري

 4 4 فرص إىلحتويل األفكار 

 4 4 األعمالخطة 

 2 4 التمويل والتسويق

 2 4 املشروع إنشاءخيارات 

 2 4 االستعداد للعمل

 2 2 إنطالق املشروع

 12 4 وتنفيذ املشروع األعمالأدوات ريادة 

 اجملموع
32 32 

64 

 : إجراءات واشرتاطات السالمة

 اتبا  تولًماا س مة اةةامل   -1

 االلوزا  بوولًماا الس مة  ما ةرد يف دلًو الس مة  -2

 على ن اخة القاعاا ةتجتًب ا بود االنو اء من الودر ينالاخ ة    -3

  اةسولدمة يف الودر ين ةعد  الوبث ب ا اإلً ز الاخ ة على س مة    -4

 تجتًين اةةامل بود االنو اء من الودر ين   -5

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 األعمالمفاهيم ريادة  األوىل: الوحدة  4

 الومو احلج 

   األعمالتوج ف ر اد 

  األعمالمساا رائد 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع
1- 

(. 2016)لاً اةولااني  األعمالاةبً ك، ةخاء. ، الشمًمجي،أمحد.  مبادئ ر اد  

 16-7مةوبة اةلك خ د اليانًة. ص 

 الثانية: املشروع التجاري  الوحدة  6

 ماهي اةشجة  الوجاري 

  اةشجة  إنشاءجطياا 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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  عيامو النجاح للمشجة 

  خمطط الومو الوجاري 

 

مراجع 

 املوضوع

1-  
(. 2016)لاً اةولااني  األعمالاةبً ك، ةخاء. ، الشمًمجي،أمحد.  مبادئ ر اد  

 .28-17اةلك خ د اليانًة. ص مةوبة 

2-  
ًبو (. 2013)أةسرتخالدر، ألةسندر.، بًني، ةإ ف. ابوةار منيذا الومو الوجاري

.55-14عمامل ناشجةمل. ص  

 فرص إىلالثالثة: حتويل األفكار  الوحدة  8

 االجرتا  ةاالبوةار 

  خجص إىلمجايو كي و األخةار 

 الووجف على السيق 

 أمناط  الومو الوجاري 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
(. 2016)لاً اةولااني  األعمالاةبً ك، ةخاء. ، الشمًمجي،أمحد.  مبادئ ر اد  

 .42-29مةوبة اةلك خ د اليانًة. ص 

2-  
ًبو (. 2013)أةسرتخالدر، ألةسندر.، بًني، ةإ ف. ابوةار منيذا الومو الوجاري

 .125-56ناشجةمل. صعمامل 

 األعمالالرابعة: خطة  الوحدة  8

  ؟األعمالماهي جطة 

  األعمالمةيناا جطة 

  اةشجة  إنشاءماادر موليماا 

 البحث عن اةوليماا على شبةة االنرتنت 

 تامًم الومو الوجاري 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
(. 2016)لاً اةولااني  األعمالاةبً ك، ةخاء. ، الشمًمجي،أمحد.  مبادئ ر اد  

 .56-43مةوبة اةلك خ د اليانًة. ص 

2-  
ًبو (. 2013)أةسرتخالدر، ألةسندر.، بًني، ةإ ف. ابوةار منيذا الومو الوجاري

 .199-126عمامل ناشجةمل. ص

 اخلامسة :  التمويل والتسويق الوحدة  6

  متي و اةشجة ماادر 

  يساب تةالًف اةشجة 

 الوسي ق 

 اخلطة الوسي قًة 

 اسرتاتًجًة الومو الوجاري 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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مراجع 

 املوضوع

1-  
(. 2016)لاً اةولااني  األعمالاةبً ك، ةخاء. ، الشمًمجي،أمحد.  مبادئ ر اد  

 .70-57مةوبة اةلك خ د اليانًة. ص 

2-  
ًبو (. 2013)أةسرتخالدر، ألةسندر.، بًني، ةإ ف. ابوةار منيذا الومو الوجاري

 .  243-200عمامل ناشجةمل.  ص

 املشروع إنشاءالسادسة: خيارات الوحدة  6

  األعمالث ث جًاراا م مة أما  رائد 

  األعمالالشةو القانيني ةنشآا 

 الومو من اةنزل 

  األعمالً اا داعمة لجةاد 

  منيذا الومو الوجاريعملًة 

 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
(. 2016)لاً اةولااني  األعمالاةبً ك، ةخاء. ، الشمًمجي،أمحد.  مبادئ ر اد  

 .92-71مةوبة اةلك خ د اليانًة. ص 

2-  
ًبو (. 2013)الوجاريأةسرتخالدر، ألةسندر.، بًني، ةإ ف. ابوةار منيذا الومو 

 .261-244عمامل ناشجةمل. ص

 السابعة: االستعداد للعمل الوحدة  6

  األعمالأج قًاا رائد 

  إيداث الويازمل بني اةشجة  ةالدراسة 

 الووامو مع الزبيمل 

 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

(. 2016)لاً اةولااني  األعمالاةبً ك، ةخاء. ، الشمًمجي،أمحد.  مبادئ ر اد  

 .100-93مةوبة اةلك خ د اليانًة. ص 

 الثامنة: إنطالق املشروع الوحدة  4

 ااجوًار اةيقع 

  إًجاءاا ترسًس اةشجة 

 ةضع جطة الونفًذ 

 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع
1-  

(. 2016)لاً اةولااني  األعمالاةبً ك، ةخاء. ، الشمًمجي،أمحد.  مبادئ ر اد  

 .113-101مةوبة اةلك خ د اليانًة. ص 
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 وتنفيذ املشروع األعمالالتاسعة: أدوات ريادة  الوحدة  16

   األعمالأدةاا ر اد 

   األعمالتنفًذ مشجة  ر اد 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

مراجع 

 املوضوع

1-  
ًبو (. 2013)أةسرتخالدر، ألةسندر.، بًني، ةإ ف. ابوةار منيذا الومو الوجاري

 .19-1616عمامل ناشجةمل. ص

2-  

صندةق أدةاا الشج اا الناشئة.. أهم األدةاا اليت حيواً ا رةاد لسايلي، حممد. 

(. أ ادجًة ياسيب 2011)األعمال

https://academy.hsoub.com/entrepreneurship/planning/أدةاا-صندةق-

 /r23-األعمال-رةاد-حيواً ا-اليت-األدةاا-أهم-الناشئة-الشج اا

3-  
(. 2018.)"اهلًئة الوامة للمنشآا الااً  ةاةويسطة "منشآا

https://monshaat.gov.sa/ar 

 /https://www.riyadah.com.sa(. 2017الياي"ر اد ".) األعمالمو د ر اد    -4

 املراجع

(. مةوبة اةلك خ د 2016اةبً ك، ةخاء. ، الشمًمجي،أمحد.  مبادئ ر اد  األعمال لاً اةولااني )  -1

 اليانًة.

 (. ًبو عمامل ناشجةمل.2013أةسرتخالدر، ألةسندر.، بًني، ةإ ف. ابوةار منيذا الومو الوجاري)  -2

3-  

(. 2011السايلي، حممد. صندةق أدةاا الشج اا الناشئة.. أهم األدةاا اليت حيواً ا رةاد األعمال)

-أدةاا-صندةق/https://academy.hsoub.com/entrepreneurship/planningأ ادجًة ياسيب 

 /r23-األعمال-رةاد-حيواً ا-اليت-األدةاا-أهم-الناشئة-الشج اا

 https://monshaat.gov.sa/ar(. 2018.)"الااً  ةاةويسطة "منشآااهلًئة الوامة للمنشآا   -4

 /https://www.riyadah.com.sa(. 2017مو د ر اد  األعمال الياي"ر اد ".)  -5
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 جتار 214 الرمز الذكية اإلجهزةيف  اإللكرتونيةالتجارة  املقرراسم 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    املعتمدة الساعات

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 6    عملي

 0    مترين

 :وصف املقرر

الذ ًة ةاليت تسولد  ن ا  األندرة د ةن ا  تشاًو أً ز     اإلً ز مفاهًم ةم اراا بجلة تطبًقاا  قد  هذا 

البًئاا الربلًة اةلولفة م و ا ةلبس ةاندرة د اسااااود ي ة سااااي فت، ة وم مفاهًم  إسااااولدا ، بiosأبو اةونقلة 

ها ةجاااااااائ ا ة ًفًة تبادل البًاناا خًما بًن ا لولد  مناذا أعمال جتار ة إنشاااااااءاةةيناا الربلًة ةاج قة 

 اةونقلة. اإلً ز خمولفة ة تةيمل تطبًقاا تنشج يف مواًج الوطبًقاا ةتسولد  يف 

  :العام من املقرراهلدف 

الذ ًة ةاليت تسولد  ن ا   اإلً ز بجلة تطبًقاا ا ساب اةودرب مفاهًم ةم اراا  إىل  دف هذا اةقجر 

 ،iosاألندرة د ةن ا  تشاًو أً ز  أبو اةونقلة 

 أن: على  قادرًا   أن يكون املتدرب    :األهداف التفصيلية للمقرر

 الذ ًة اإلً ز  شجح مةيناا تطبًقاا   -1

 iosجًز  جاائم الوطبًقاا يف بًئة  ن ا  الوشاًو أندرة د عن  -2

 حيلو موطلباا تبادل البًاناا بني أًزاء الوطبًق ةعملًاته -3

  جبط بني أدةاا البًئة الربلًة لوحقًق هدف الوطبًق -4

  ربمج تطبًق  ومو على ن ا  الوشاًو أندرة د -5

  ios ربمج تطبًق  ومو على ن ا  الوشاًو  -6

  نشج تطبًق  ومو على ن ا  الوشاًو أندرة د -7

  ios نشج تطبًق  ومو على ن ا  الوشاًو  -8
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 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 0 مفاهيم ومكونات تطبيق أندرويد األوىل: الوحدة 

 8 0 بنية التطبيق :الثانية الوحدة 

 6 0 التعامل مع عناصر الواجهة برجميًا :الثالثة الوحدة 

 6 0 الربط بني الفعاليات بإستخدام األهداف :الرابعة الوحدة 

 6 0 القوائم وشريط العمل :اخلامسة الوحدة 

 6 0 استدامة البيانات يف نظام أندرويد :السادسة الوحدة 

 6 0 مزودات احملتوى :السابعة الوحدة 

 6 0 مستقبالت النشر :الثامنة الوحدة 

 8 0 تصميم واجهة املستخدم بإستخدام األجزاء :التاسعة الوحدة 

 6 0 نشر تطبيقات أندرويد :العاشرة الوحدة 

 Swift  0 8بإستخدام   iosمفاهيم برجمة تطبيقات :ة عشراحلاديالوحدة 

 Swift 0 8األساسية يف   عمليات الربجمة :عشر الثانيةالوحدة 

 8 0 1عمليات الربجمة املتقدمة  :عشر الثالثةالوحدة 

 8 0 2عشر: عمليات الربجمة املتقدمة  الرابعةالوحدة 

 اجملموع
0 96 

96 

 : إجراءات واشرتاطات السالمة

 اتباع تعليمات سالمة املكان   -1

 في دليل السالمةااللتزام بتعليمات السالمة كما ورد   -2

 املحافظة على نظافة القاعات وترتيبها بعد االنتهاء من التدريب   -3

  املستخدمة في التدريب وعدم العبث بها اإلجهزةاملحافظة على سالمة    -4

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من التدريب   -5

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مفاهيم ومكونات تطبيق أندرويد األوىل: الوحدة  6

 مف ي  الفوالًة    Activity 

  دةر  يًا  الفوالًة Activity 

  يفظ يالة الفوالًة Activity 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي
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  الوار ف برةضا  عمو الفوالًة Activity احلاخ ة  إسولدا ة

 اخللفًة

 الفوالًة  إنشاء Activity   ةموالة ياالت ا اةلولفة 

 1 مراجع املوضوع
 إسولدا الذ ًة ب اهلياتف تطبًقاا بجلة ساسًاأ  ااآلغا، إ اد.  

 .11-3(. الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة . ص2015ن ا  أندرة د)

 بنية التطبيق :الثانية الوحدة  8

 اةةيناا األساسًة لوطبًق أندرة د ةالفجق بًن ا 

  اليثًقة ةمةيناته ةتود  ته لو ًئة عمو الوطبًق بشةو ملف

 صحً 

  أنياعجاةاادر اةيًيد  ضمن تطبًق أندرة د ة ًفًة اليصيل

 إلً ا

 ةشاشة الوجض عدادااجًاراا اإل 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

  -1 مراجع املوضوع
ن ا   إسولدا الذ ًة ب اهلياتف تطبًقاا بجلة ساسًااااآلغا، إ اد.  

 .26-12(. الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة.ص2015أندرة د)

 التعامل مع عناصر الواجهة برجميًا :الثالثة الوحدة  6

  موالة أيداث الوفاعو مع ةاً ة اةسولد 

  اليصيل ةالووامو مع عناصج ةاً ة اةسولد 

 اليالا اةلولفة إسولدا الووامو مع قائمة الوجض ةتوبئو ا ب 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

  -1 مراجع املوضوع
ن ا   إسولدا الذ ًة ب اهلياتف تطبًقاا بجلة ساسًااااآلغا، إ اد.  

 .52-27(. الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة. ص2015أندرة د)

 األهداف إستخدامالربط بني الفعاليات ب :الرابعة الوحدة  6

 اتهإسولداممف ي  اهلدف: أنياعه ة 

  تشاًو خوالًة من خوالًة آججى 

 الوياصو بني الفوالًاا ةتبادل البًاناا بًن ا 

 اتهإسولداممف ي  مجش  اهلدف ة 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

  -1 مراجع املوضوع
 إسولدا بالذ ًة  اهلياتف تطبًقاا بجلة ساسًاأ  ااآلغا، إ اد.  

 .73-53(. الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة.ص2015ن ا  أندرة د)

 القوائم وشريط العمل :اخلامسة الوحدة  6

 ات اإسولدامأنيا  القيائم اةلولفة يف أندرة د ة 

o قائمة اخلًاراا 

o قائمة السًاق 

o القائمة اةنب قة 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي
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 القيائم ةربط ا بالوطبًق إنشاء 

 به ت ًئة شج ط الومو ةالوحةم 

 درا الواف  ةربطه بالوطبًق إنشاء 

  -1 مراجع املوضوع
ن ا   إسولدا الذ ًة ب اهلياتف تطبًقاا بجلة ساسًااااآلغا، إ اد.  

 .95-74(. الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة. ص 2015أندرة د)

 استدامة البيانات يف نظام أندرويد :السادسة الوحدة  6

  ال جق اةلولفة حلفظ البًاناا اخلاصة بوطبًق األندرة د

  و اج قة إسولدا ةياالا 

 تطبًقاا تجتبط بقياعد البًاناا إنشاء 

  تنفًذ إًجاءاا خمولفة على قياعد البًاناا ةعجض النوائج يف

 ةاً ة اةسولدمس

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 الوملياألداء 

  -1 مراجع املوضوع
ن ا   إسولدا الذ ًة ب اهلياتف تطبًقاا بجلة ساسًااااآلغا، إ اد.  

 .133-96(. الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة. ص2015أندرة د)

 مزودات احملتوى :السابعة الوحدة  6

 اتهإسولداممف ي  مزةد الويى ة 

  قياعج بًاناا يف  إىلمةيناا مزةد الويى ةاج قة اليصيل

 تطبًقاا آججى

 مزةد الويى  إسولدا ة إنشاء 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

  -1 مراجع املوضوع
ن ا   إسولدا الذ ًة ب اهلياتف تطبًقاا بجلة ساسًااااآلغا، إ اد.  

 .145-134(. الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة. ص2015أندرة د)

 مستقبالت النشر :الثامنة الوحدة  6

 هإسولداممف ي  مسوقبو النشج ة 

 مسوقبو نشج إنشاء 

 ت ًئة الوطبًق للنشج 

 ات اإسولداممف ي  اإلشواراا ة 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

  -1 مراجع املوضوع

 إسولدا ب قاا اهلياتف الذ ًةتطبً بجلة ساسًاأ  ااآلغا، إ اد.  

-146(. الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة. ص2015ن ا  أندرة د)

163. 

 األجزاء إستخدامتصميم واجهة املستخدم ب :التاسعة الوحدة  8

 مف ي  األًزاء 

  تطبًقاا توةًف مع األيجا  ةأةضا   نشاءاألًزاء إل إسولدا

 الوجض اةلولفة 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي
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 دةر  يًا  الزء ةع قوه بالفوالًة اةضًفة 

  األًزاء ةربط ا بالفوالًاا إنشاءاج قة 

 الوياصو ةالوبادل بني األًزاء 

 مجبواا احليار اةلولفة ةتاًا ا إنشاء 

  -1 مراجع املوضوع

 إسولدا الذ ًة ب اهلياتف تطبًقاا بجلة ساسًاأ  ااآلغا، إ اد.  

-164(. الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة. ص2015ن ا  أندرة د)

197. 

 نشر تطبيقات أندرويد :العاشرة الوحدة  6

 جطياا ةموطلباا نشج تطبًق أندرة د على موجج قيقو ب ي 

 ت ًئة الوطبًق لللنشج ةتيقًوه رقمًا 

 سجو اةطير إنشاء 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

  -1 مراجع املوضوع

 إسولدا الذ ًة ب اهلياتف تطبًقاا بجلة ساسًاأ  ااآلغا، إ اد.  

-198(. الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة. ص2015ن ا  أندرة د)

209 

  Swiftبإستخدام   iosمفاهيم برجمةتطييقات :احلادي عشر الوحدة  8

 مقدمة لاة سي فت 

 مف ي  بجلة الةائناا 

o اةواًاا 

o ال يابت 

o   الطجقMethods 

o  الوانًفClasses 

o الويبلز 

o اةافيخاا 

o القاميس 

  أساسًاا بجنامجxcode 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 مراجع املوضوع

1-  
Apple guide for swift (2018). Electronic Copy, available at  

https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html 

 منشير إلةرتةني خقط. بالوجبيShif to swift( 2015الشوًين، مفًد.)  -2

 Swiftاألساسية يف   عمليات الربجمة :عشر الثانيةالوحدة  8

  عملًاا الربلة 

o  عملًة الشجطIf 

o  عملًة االجوًارSwitch  

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html
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o  يلقاا الوةجارwhile & for 

o أةامج االنوقال 

 الووامو مع النايص 

 مراجع املوضوع
1-  

 Apple guide for swift (2018). Electronic Copy, available at  

https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html 

 منشير إلةرتةني خقط. بالوجبيShif to swift( 2015الشوًين، مفًد.)  -2

 1عمليات الربجمة املتقدمة  :الثالثة عشر الوحدة  8

  الدةالfunctions 

  اإلغ قااclosures 

  الوودادenumeeation 

 اةواًاا اللًة ةالاً حملًة 

   اهلةًو ةالفئااstructure & class 

 القًم السيبة 

 اخلاائم الةسيلة 

 اخلاائم اةجاقبة 

 دةال اهلًةو ةالفئاا 

اإلجوباراا ةاألعمال 

 الوحج ج ة

 األداء الوملي

 مراجع املوضوع

1-  
Apple guide for swift (2018). Electronic Copy, available at  

https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html 

( 2015الشوًين، مفًد.)  -2 Shif to swiftإلةرتةني خقط.منشير  بالوجبي  

 2عمليات الربجمة املتقدمة   :الرابعة عشر الوحدة  8

  اليراثة 

 الوحي و الزائد 

 الوودد الاي ري 

   دالة اهلد 

 الربةتي  ا 

 اةاطلحاا 

o Final 

o !&? 

o Week &strong 

o A y & any object 

 موالة األجطاء 

 نشج الوطبًق يف موجج أبو 

 األعمالة اإلجوباراا

 الوحج ج ة

 الوملياألداء 

https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html
https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html
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 املراجع

(. 2015ن ا  أندرة د) إسولدا الذ ًة ب اهلياتف تطبًقاا بجلة ساسًاأ  ااآلغا، إ اد.    -1

 الةلًة الاموًة للولي  الوطبًقًة.

 /http://abdullaheid.netشبةة عبداهلل عًد الوولًمًة     -2

3-  https://www.eclipse.org/downloads/ 

4-  Java https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/index.html 

 Android Studio(2015.) إسولدا بالوجبًة ب علًيي، عبدالقادر. تولم أساسًاا األندرة د  -5

سي فت باللاة الوجبًة    -6 https://www.udemy.com/swift-programming-in-arabic-language/ 

7-  Swift https://developer.apple.com/swift/blog/ 

8-  How to Build an e-Commerce App : Entrepreneur’s Guide 

https://hackernoon.com/how-to-build-an-ecommerce-app-feeea1c10808 

9-  Start Your First Store: The 6 Best Free eCommerce Apps 

https://zapier.com/blog/free-ecommerce-platforms/ 

10-  Apple guide for swift (2018). The Basics. Electronic Copy, available at  

book/LanguageGuide/TheBasics.html-https://docs.swift.org/swift 

 سي فت باللاة الوجبًة  -11

https://www.udemy.com/swift-programming-in-arabic-language/ 

 منشير إلةرتةني خقط. بالوجبيShif to swift( 2015الشوًين، مفًد.)  -12

13-  Apple guide for swift (2018).  

https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html 

14-  Developing iosb11 apps with swift by Stanfkrd(2017). iTunes  

https://itunes.apple.com/us/course/developing-ios-11-apps-with-swift/id1309275316  

15-  Submitting iOS apps to the App Store - Apple Developer 

 https://developer.apple.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع املوضوع

1- 
Apple guide for swift (2018). The Basics. Electronic Copy, available at 

https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html 

 منشير إلةرتةني خقط. بالوجبيShif to swift( 2015الشوًين، مفًد.)  -2

3-  
Submitting iOS apps to the App Store - Apple Developer 

 https://developer.apple.com/ 

https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html
https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html
https://itunes.apple.com/us/course/developing-ios-11-apps-with-swift/id1309275316
https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html
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 جتار 215 الرمز اإللكرتونيةموضوعات خمتارة يف التجارة  املقرراسم 

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

تدريب 

 تعاوني
ساعات اتصال 

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 6    عملي

 0    مترين

 :وصف املقرر

ةاليت توولق بوطير  اإللةرتةنًةمفاهًم ةم اراا البحث يف اةياضًع اةسوجد  يف لال الوجار      اةقجر  قد  هذا

مبوةج  عن  إلةرتةنًةالوجار ة ة جلق خجص جتار ة  األعمالتقنًاا االتاااااالا ةاةوليماا ةترثًها على تطير  

اج ق تطي ج م اراا اةوابوة ةاإلا    على سااااايق الومو ةمقارنة مساااااوجداا األدةاا ةالوقنًاا ةكلًو أبوادها 

 الوجار ة. 

  :اهلدف العام من املقرر

 .اإللةرتةنًةا ساب اةودرب مفاهًم ةم اراا اةياضًع اةسوجد  يف لال الوجار   إىل  دف هذا اةقجر 

 أن: على  قادرًا   أن يكون املتدرب    :التفصيلية للمقرراألهداف 

   اإللةرتةنًة وجف مسوحدثاا لال الوجار   -1

 اإللةرتةنًةجًز  الوطيراا الولمًة يف اجملاالا ذاا الو قة بالوجار   -2

 الوجار ة  األعمال جبط تاًاا الوقنًة ةترثًها على تطير  -3
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 والعملية(الوحدات )النظرية 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 12 0 احلوسبة السحابية   األوىل: الوحدة 

 0 12 (IoT)انرتنت األشياء   :الثانية الوحدة 

 Augmented Reality  0 12الواقع املعزز  :الثالثة الوحدة 

 12 0 تقنيات التواصل اإلفرتاضي  :الرابعة الوحدة 

 0 12 (Fintechاملالية اإللكرتونية )  :اخلامسة الوحدة 

 12 0 والعملة الرقمية  (Blockchainالوحدة السادسة:سلسلة الكتل )

 0 12 (E-Governmentاحلكومة اإللكرتونية )   :السابعة الوحدة 

 12 0 الثامنة:  التجارب السعودية الناجحة يف التجارة اإللكرتونية الوحدة 

 اجملموع
0 96 

96 
 

 

 : إجراءات واشرتاطات السالمة

 اتبا  تولًماا س مة اةةامل  -1

 االلوزا  بوولًماا الس مة  ما ةرد يف دلًو الس مة  -2

 الاخ ة على ن اخة القاعاا ةتجتًب ا بود االنو اء من الودر ين  -3

  اةسولدمة يف الودر ين ةعد  الوبث ب ا اإلً ز الاخ ة على س مة   -4

 االنو اء من الودر ينتجتًين اةةامل بود   -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 احلوسبة السحابية   األوىل: الوحدة  12

 مف ي   احليسبة السحابًة 

 أنيا  احليسبة السحابًة 

o البنًة الوحوًة  لدمة IaaS  

o لدمة اةناة   PaaS 

o لدمة الربامج  SaaS 

  السحابًةتطبًقاا احليسبة 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

 1 مراجع املوضوع
U. S. Pandey,.  Kavita Choudhary. (2014). CloudComputing.  S. Chand. 
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 (IoT)انرتنت األشياء   :الثانية الوحدة  12

   مف ي   انرتنت األشًاء(IoT) 

   تطبًقاا انرتنت األشًاء(IoT) 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

  -1 مراجع املوضوع
Waher, Peter. Learning Internet of Things. (2015). Packt Publishing. 

  Augmented Realityالواقع املعزز  :الثالثة الوحدة  12

 مف ي  الياقع اةوزز 

 تطبًقاا الياقع اةوزز 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 الوملياألداء 

 مراجع املوضوع

1-  Kipper, Greg. Augmented reality : An Emerging Technologies Guide to AR. Syngress.  

2-  

(. حبث تقنًة الياقع اةوزز 2018نيرالد ن، خطجي.، رملي، رةسًلندا. )

 إلةرتةنًةات ا. نسلة إسولدامة

https://www.researchgate.net/publication/325010066_tqnyt_alwaq_almzz_wastkh

damatha 

 تقنيات التواصل اإلفرتاضي   :الرابعة الوحدة  12

  عملًة يف الوياصو اإلخرتاضي  تقنًاا 

o Microsoft 365 

o Cisco WebEx 

o Slack 

o Trello 

o  تنفًذ ةمشار ة الواامًم عربPiktochart 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

 مراجع املوضوع

1-  
Microsoft 365 

https://www.office.com/ 

2-  
Cisco WebEx 

https://www.webex.com/?DG=08-20-51-US-26-01-05-10&TrackID=1031680 

3-  
Slack 

https://slack.com/ 

4-  
Trello 

https://trello.com/ 

5-  
Piktochart 

https://piktochart.com/ 

 ( Fintech) اإللكرتونيةاملالية   :اخلامسة الوحدة  12

  اإللةرتةنًةمف ي   اةالًة 

  اإللةرتةنًةتطبًقاا اةالًة 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي
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 مراجع املوضوع

1-  
Fintech Saudi 

http://www.fintechsaudi.com/ 

2-  
 هًئة السيق اةالًة –خمورب الوقنًة اةالًة 

https://cma.org.sa/Market/Pages/FinTech.aspx 

3-  
 بًفيرا  أيد شج اا الفًنوك

https://www.payfort.com/ar/ 

 والعملة الرقمية  (Blockchainسلسلة الكتل )  :السادسة الوحدة  12

 ( مف ي   سلسلة الةووBlockchain)  ةالوملة الجقمًة 

 ( تطبًقاا سلسلة الةووBlockchain)  ةالوملة الجقمًة 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

 مراجع املوضوع

1-  
 إلةرتةنًة(. الومي و ةالونمًة. نسلة 2018الوم ا اةشفج  )

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2018/06/pdf/back.pdf 

2-  
 (. عام الوقنًة.2017تقنًة البلي شني. )

https://www.tech-wd.com/wd/2017/09/26/blockchain/ 

 (E-Government) اإللكرتونيةاحلكومة    :السابعة الوحدة  12

  اإللةرتةنًةمف ي   احلةيمة 

  اإللةرتةنًةتطبًقاا احلةيمة 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

  -1 مراجع املوضوع
. احلةيمًة اإللةرتةنًةاحلةيمة الذ ًة الوطبًق الوملي للووام ا  الوبيد، خ د. 

 (. مةوبة الوبًةامل.2016)

 اإللكرتونيةالثامنة:  التجارب السعودية الناجحة يف التجارة  الوحدة  12

 هنقجسوًشنHungerstation   

  أدةاا موالة الدخع عرب اإلنرتنتPaytabs 

 تدر بًة عرب اإلنرتنت دةراا NoonAcademy 

 مجسيل 

 اةساخج 

 د امل أخةار 

 الوحج ج ة األعمالة اإلجوباراا

 األداء الوملي

 مراجع املوضوع

1-  
Hungerstation 

https://hungerstation.com/ar 

2-  
Paytabs 

https://www.paytabs.com/ar/ 

3-  
 اةساخج

https://www.almosafer.com/a 

 د امل أخةار  -4

https://www.paytabs.com/ar/
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 املراجع

1-  U. S. Pandey,.  Kavita Choudhary. (2014). CloudComputing.  S. Chand. 

2-  Waher, Peter. Learning Internet of Things. (2015). Packt Publishing 

3-  Kipper, Greg. Augmented reality : An Emerging Technologies Guide to AR. Syngress. 

ات ا. نسلة إسولدام(. حبث تقنًة الياقع اةوزز ة2018رةسًلندا. )نيرالد ن، خطجي.، رملي،   -4

 إلةرتةنًة

https://www.researchgate.net/publication/325010066_tqnyt_alwaq_almzz_wastkhdamatha 

. احلةيمًة اإللةرتةنًةاحلةيمة الذ ًة الوطبًق الوملي للووام ا  الوبيد، خ د.   -5
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 املخترب/املعمل/الورشة

 15 معمل حاسب آلي 1

ماجستري أو    (1)

بكالوريوس علوم حاسب 

 آلي  أو  برجمة حاسب

 بجلة صفحاا االنرتنت مبادئ

 بجلة االنرتنت

اإللةرتةنًة يف اإلً ز  الوجار  

 الذ ًة
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 إدار  اةشار ع
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