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 مخطط مادة دراسية إلكترونية

 1. اسم املادة  التجارة االلكترونية

 2. رقم املادة 1600100

 الساعات املعتمدة )نظرية،عملية( 3
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( 0

بات السابقة/املتطلبات املتزامنة -
ّ
 4. املتطل

 5. اسم البرنامج -

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية الاالعم

 9. القسم -

 10. مستوى املادة -

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراس ي االول  - 0202/0201

 12. الدرجة العلمية للبرنامج -

 13. األقسام األخرى املشتركة في تدريس املادة -

 14. لغة التدريس العربية

 15. أسلوب التدريس إلكتروني ☒ مدمج     ☐

☒ Moodle      ☒ Microsoft Teams   ☐Skype     ☐Zoom      

☐Others………… 
 11. املنصة اإللكترونية

1/11/0101 تاريخ استحداث مخطط املادة الدراسية/ تاريخ  

 مراجعة مخطط املادة الدراسية
17.  
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 منّسق املادة .81

 : ما يلي الرجاء إدراج

 الدكتور محمود مقابلة 

 04042: م املكتبرق

 11:02-12:02: الساعات املكتبية

 2222141110: رقم الهاتف

 maqableh@gmail.com.البريد اإللكتروني

 

 

 مدرسو املادة .81

  محمود دالهمةالدكتور 

 04041: رقم املكتب

 10:02-10:02: الساعات املكتبية

 2229092211: رقم الهاتف

 m.dalahmeh@gmail.comةالبريد اإللكتروني

 

 

 

 وصف املادة .02

من تطبيقات  ستفادةاللزويد الطالب بالمهارات والمعارف الضرورية وياإللكترونية  والشاملة للتجارةساسية األ المبادئم قديالمساق 

لكترونية اإل المحيطة بالتجارة ضاياهم القعلى أ يركزالمساق . األعمالوخدمات التجارة اإللكترونية في حياتهم اليومية وفي منظمات 

 .الطالب بالمعرفة المعلوماتية األساسية ويزودوالحكومة األعمال والمتعلقة بالمستهلكين 
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 املادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  08.

 :األهداف -أ

 األساسيةالمفاهيم تقنيات التجارة اإللكترونية و والشاملة للتجارة اإللكترونية والتي تتضمنساسية األ المبادئيهدف هذا المساق إلى تقديم 

لى تزويد الطالب بالمهارات والمعارف الضرورية إيهدف المساق . كما التجارة االلكترونية وأدوات وخدمات تطبيقاتآليات ة ووالتكنولوجي

 .األعمالمن تطبيقات وخدمات التجارة اإللكترونية في حياتهم اليومية وفي منظمات  لالستفادة
 والحكومة بحيث يتعرفاألعمال واإللكترونية المتعلقة بالمستهلكين  المحيطة بالتجارةهم القضايا اطار العام ألتقديم اإل إلىكما يهدف المساق 

 .في كل هذه النماذج اتهم نماذج األعمال التجارية اإللكترونية بما في ذلك هيكل التجارة اإللكترونية والخدمات والتطبيقأالطالب على 

. ويغطى إدارة عنصر المعلومات كأحد المصادر الحيوية في المؤسسة المعرفة المعلوماتية األساسية من خالل تقديمالطالب ب هذا المساق يزودكما 

الجانب العملي من خالل ربطه بالجانب النظري وذلك بعرض قصص نجاح واقعية ألهم المواقع والتطبيقات في مختلف مجاالت التجارة 

 اإللكترونية.

 

م: يتوق -ب
ّ
 يكون قادر  أناملادة  إنهاءع من الطالب عند نتاجات التعل

 
 أن: على ا

 يعّرف أسس وأهمية التجارة اإللكترونية 

 يفهم تأثير التجارة اإللكترونية على منظمات األعمال 

 يدرك الفرص والقيود واملخاطر في التجارة اإللكترونية 

 يحدد البنية التحتية والتكنولوجيا الالزمة للتجارة اإللكترونية 

 م تطبيقات وخدمات التجارة اإللكترونيةيستخد 

 يناقش االستراتيجيات الرئيسة الستخدام واستغالل التجارة اإللكترونية 

 تقديم تحليل فعال لتطبيقات وخدمات التجارة اإللكترونية 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسية محتوى  .00

 االسبوع
 املحاضرة

 املوضوع
*أساليب التدريس/ 

 كترونيةاملنصة اإلل
 املرجع أساليب التقييم*

1 
1.1 

تطبيقات –محاضرات  مدخل إلى التجارة

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 املقرر + مواقع الكترونية

1.2 
تطبيقات –محاضرات  مدخل إلى التجارة

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 املقرر + مواقع الكترونية

1.3 
تطبيقات –محاضرات  مدخل إلى التجارة

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 املقرر + مواقع الكترونية

2 
2.1 

تطبيقات –محاضرات  مدخل إلى التجارة

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 املقرر + مواقع الكترونية

2.2 
يقات تطب–محاضرات  مدخل إلى التجارة

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 املقرر + مواقع الكترونية

2.3 
تطبيقات –محاضرات  مدخل إلى التجارة

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 املقرر + مواقع الكترونية

3 
3.1 

تطبيقات –محاضرات  نماذج التجارة

 تيمز  -عملية 

ت و اختبارات وامتحانا

 تطبيق عملي

 املقرر + مواقع الكترونية

3.2 
تطبيقات –محاضرات  نماذج التجارة

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 املقرر + مواقع الكترونية

3.3 
تطبيقات –محاضرات  نماذج التجارة

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 املقرر + مواقع الكترونية
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 أساليب التقييم* املراجع
أساليب التدريس/ *

 املنصة اإللكترونية
 االسبوع املحاضرة املوضوع

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 نماذج التجارة
4.1 

4 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

تبارات وامتحانات و اخ

 تطبيق عملي

 نماذج التجارة
4.2 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 نماذج التجارة
4.3 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

ر مواقع التجارة عب

 التواصل
5.1 

5 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

التجارة عبر مواقع 

 5.2 التواصل

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

التجارة عبر مواقع 

 5.3 التواصل

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

التجارة عبر مواقع 

 6.1 التواصل
6 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

التجارة عبر مواقع 

 6.2 التواصل

مواقع  املقرر +

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

التجارة عبر مواقع 

 6.3 التواصل

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 التجارة عبر املوبيل
7.1 

7 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –رات محاض

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 التجارة عبر املوبيل
7.2 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 التجارة عبر املوبيل
7.3 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

ختبارات وامتحانات و ا

 تطبيق عملي

 التجارة عبر املوبيل
8.1 

8 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 التجارة عبر املوبيل
8.2 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 مليتطبيق ع

 التجارة عبر املوبيل
8.3 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 التسويق االلكتروني
9.1 

9 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 التسويق االلكتروني
9.2 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 التسويق االلكتروني
9.3 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 التسويق االلكتروني
10.1 

01 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –حاضرات م

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 التسويق االلكتروني
10.2 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 التسويق االلكتروني
10.3 
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 / لقاء.غير متزامنة محاضرة/ لقاء،  متزامنة تشمل: محاضرةالتدريس  أساليب*

 .اختبار قبل املختبر ... إلخ امتحان،، اختبار قصير، التقييم تشمل: الواجبات املنزلية*أساليب 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 طرائق الدفع
00.0 

00 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 طرائق الدفع
00.2 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 ئق الدفعطرا
00.3 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 طرائق الدفع
02.0 

02 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 طرائق الدفع
02.2 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 طرائق الدفع
02.3 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 أمن التجارة
03.0 

03 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

وامتحانات و  اختبارات

 تطبيق عملي

 أمن التجارة
03.2 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 أمن التجارة
03.3 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 أمن التجارة
04.0 

04 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 أمن التجارة
04.2 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 أمن التجارة
04.3 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

ات تطبيق–محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 مستقبل التجارة
05.0 

05 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

اختبارات وامتحانات و 

 تطبيق عملي

 مستقبل التجارة
05.2 

املقرر + مواقع 

 الكترونية

تطبيقات –محاضرات 

 تيمز  -عملية 

ت و اختبارات وامتحانا

 تطبيق عملي

 مستقبل التجارة
05.3 
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 التقييم  أساليب .02

 التقييم واملتطلبات التالية: أساليبخالل من  املستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 املنصة االسبوع املوضوع العالمة أسلوب التقييم

 LMS الثامن 4و  0 و 0و  1الوحدة  02 منتصف الفصل

 LMS الثاني عشر 1و  9الوحدة  19 امتحانات قصير

 elearning - - 9 واجبات

 4و  0 و 0و  1الوحدة  92 االمتحان النهائي

 12و  2و  1و  9و 

 LMS السادس عشر

     

     

     
 

 متطلبات املادة .02

 جهاز حاسوب موصول باالنترنت، كاميرا، حساب على املنصة اإللكترونية املستخدمة. ;على الطالب أن يمتل

 

 السياسات املتبعة باملادة02

 والغياب سياسة الحضور  -أ

 سياسة الجامعة االردنية

 الوقت املحددسليم الواجبات في ات وتالغياب عن االمتحان -ب

 يلتزم بالوقت املحدد ويتقدم إلمتحان تكميلي في حال حصولة على عذر رسمي

 والصحة إجراءات السالمة -ج             

 االلتزام بإجراءات الجامعة   

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د               

 جامعة بما يخص الطلبةتطبق تعليمات نظام ال                       

 إعطاء الدرجات -ه               

 حسب املعدل العام للطلبة توزع فئات متساوية                      

 تسهم في دراسة املادةالتي و الجامعة ب املتوفرة الخدمات -و             

 

 

 املراجع .02

 

 ة املخصصة:الكتب املطلوبة، والقراءات واملواد السمعية والبصري  -أ

9102 الطبعة الثانية، مقدمة إلى التجارة اإللكترونية، قسم نظم المعلومات اإلدارية )الجامعة األردنية(،  
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 الكتب املوص ى بها، وغيرها من املواد التعليمية الورقية واإللكترونية.   -ب

 

1-Turban, E., Lee, J. K., King, D., Liang, T. P., & Turban, D. (2009). Electronic commerce 2010. Prentice Hall 
Press.  
2-Laudon, K. C., &Traver, C. G. (2007). E-commerce. Pearson/Addison Wesley 

 معلومات إضافية 02.
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