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 اقتصاديات االعمال        كلية :النهرينجامعة :    

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 : إدارة االستثمار والمواردالبرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

 اقتصاديات إدارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 قسم اقتصاديات إدارة االستثمار والمواردالقسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 المرحلة: الثانية :  الثاني      الفصل الدراسي2016/2017:السنة الدراسية -5

 2009تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 :مستويات التقييم -7

 ثانيًا : البيانات األساسية
 :  كود المقرر الدراسي:تكنولوجيا المعلوماتعنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

2 2   2 2 

  م.م فاطمة عبد النبيالكادر التدريسي : -3

 :ثالثًا : البيانات المهنية

 في مختلف مجاالت تكنولوجيا المعلوماتاستغالل   تعريف الطالب كيفيةاألهداف العامة للمقرر: -1
الحصول  األعمال في الوقت الحالي يعتمد على المعلومات وكيفية  حيث ان نجاحاإلدارة واألعمال. 

ان توفر المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب، تطبيق .  وكيفية استردادهااستخدامهاعليها و
 أصبحت من أهم عوامل النجاح في معظم المشاريع واألعمال التجارية.استخدام التكنولوجيا الحديثة 

 

 

 نموذج مواصفات المقرر
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 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 :أ. المعرفة والفهم
تطبيق المعرفة في مجال الحاسوب بما يتناسب مع المنظمة االدارية او االقتصادية. 1أ- 
 .المعلومات ضمن بيئة تطبيق معينةتكنولوجيا فهم العمليات التي تدعم توصيل و إدارة 2أ-

 :ب- المهارات الذهنية
 .و تحديد و تعريف المتطلبات الحاسوبية لحلهاالقدرة على تحليل المشاكل  1ب-

  القدرة على تحديد المتغيرات األساسية في المواقف وكيفية ترابطها واسبقيات معالجتها.2ب-
 :ج- المهارات المهنية والعلمية

 القدرة على استخدام التقنيات الحالية و المهارات و األدوات الالزمة الستخدامات 1ج-
الحاسب اآللي 

 :د- المهارات العامة والمنقولة
في استخدام فهم و إدراك األمور المهنية و األخالقية و القانونية و األمنية و االجتماعية 1  د- 

 تكنولوجيا المعلومات.
 المجاميع. بفعالية مع  االجتماعيالتواصل2د- 

 :-المحتوى3     

دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

مقدمة عن تكنولوجيا المعلومات : 
 أكاديمية محاضرة 2 المفاهيم االساسية، الميزات

المعدات المادية للكمبيوتر: وحدات 
 أكاديمية محاضرة 2 االدخال واالخراج

المعدات المادية للكمبيوتر: وحدة 
المعالجة المركزية والذاكرة الداخلية، 

 اجهزة الخزن

 أكاديمية محاضرة 2

المعدات البرمجية للكمبيوتر: انواع 
 أكاديمية محاضرة 2 البرامج، قاعدة البيانات

 عملية محاضرة 2 محاضرة عملية عن التطبيقات المختلفة
شبكات الحاسوب: مكونات الشبكة، 

 أكاديمية محاضرة OSI 2برتوكوالت الشبكة، طبقات 
االنترنت: مقدمة تاريخية عن تطور 

 أكاديمية محاضرة 2 االنترنت، متطلبات االنترنت
االنترنت: محركات البحث، االتصال 

 أكاديمية محاضرة 2 عن بعد، الفايروسات
االنترنت: مواقع االنترنت، انواع 

 أكاديمية محاضرة 2 الخوادم وعملها 
تكنولوجيا المعلومات في االدارة، 

 أكاديمية محاضرة 2 االقتصاد
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دور تكنولوجيا المعلومات في التجارة 
 أكاديمية محاضرة 2 االلكترونية

دورتكنولوجيا المعلومات في ادارة 
 أكاديمية محاضرة 2 االعمال والتجارة

 أكاديمية محاضرة 2 الحكومة االلكترونية: المفاهيم
 أكاديمية محاضرة 2 الحكومة االلكترونية

 :- أساليب التعليم والتعلم4  
 اسلوب المحاضرة 4-1
 أسلوب دراسة حالة معينة.  4-2
 الحلقات النقاشية.4-3
 

 :- أساليب تقييم الطلبة 5 
 %15 االمتحان األول      التقييم     5-1
 %10 االمتحان الثاني    التقييم       5-2

 %5 المشاركة            التقييم      5-3

 %5 الواجبات            التقييم       5-4

 %5  الحضور والسلوك   التقييم       5-5

 

 جدول التقييم الزمني: -أ

  االمتحان األول   األسبوع الثامن1التقييم 

  االمتحان الثاني   األسبوع الخامس عشر2التقييم 

  الواجب، حلقات دراسية           األسبوع التاسع و االسبوع الثاني عشر3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم: -ب

% 15األختبار األول                                

% 10  األختبار الثاني             

 %5اعمال الفصل الدراسي                          

 %5االمتحان العملي                                

 %5أنواع التقييم األخرى                             
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 % 60الفصل الدراسي الثانيامتحان 
% 100   المجموع                                         

 :- قائمة المراجع6

 .Using Information Technology, Brain K. William/ Stacey Cمصادر اجنبية: 

Sawyer, 9P

th
P edition 

 :- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم7

 + حاسوب +سبورة مع مستلوماتها، مختبر حاسبات  LCDاألدوات والمعدات:  شاشة  -أ

  .(5S)قاعة مكيفة بأستعمال تقنية -ب

 

 م.م فاطمة عبد النبي المقرر : مدرس

 أ.د سالم الشاميرئيس القسم: 

 التاريخ :     /    /

 


