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 مقدمة  .1
 

 تعريف األعمال اإللكترونية 
تطبيق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يدعم جميع أنشطة مؤسسات ( E-Business)األعمال اإللكترونية 

مؤسسات والجهات المتعاملة معها عبر الشبكات المعلوماتية. هذه الاألعمال من خالل التواصل والتفاعل بين 
، أي تبادل المعلومات بين الشركات والجماعات واألفراد عبر (E-Commerce) وتشكل التجارة اإللكترونية

األنشطة األساسية أحد اإلنترنت ووضع الطلبيات واستالم المنتجات الالمادية والخدمات وتسديد الفواتير والرسوم، 
 لألعمال اإللكترونية، وكذلك األمر بالنسبة للتعامل بين الشركات والحكومات عبر الشبكات الحاسوبية. 

وتتضمن األعمال اإللكترونية أيضًا شراء وبيع المنتجات واللوازم والخدمات، وخدمة الزبائن/العمالء، وتجهيز 
دارة مراقبة اإلنتاج، والتعاون  مع شركاء األعمال، وتقديم الخدمات للموظفين )بما فيها التوظيف( عبر المدفوعات، وا 

ال يجري دفع الفواتير والرسوم والتسليم الفعلي للسلع  قدالشبكات المعلوماتية الداخلية والخارجية والعالمية. وبالطبع 
 أو الخدمات عبر اإلنترنت خاصًة إذا كانت السلع مادية.

 

 لكترونيةاألثر االقتصادي لألعمال اإل
تطورت األعمال اإللكترونية مع تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأصبحت ركيزًة أساسيًة في االقتصاد 
الرقمي، أي االقتصاد الذي يستند إلى التقنيات الحاسوبية والبيانات والمعلومات الرقمية، وفي االقتصاد المبني على 

 بالنسبة لالقتصاد التقليدي ومحركه اإلنتاجي. المواد الخام نة متميزة كما المعرفة، حيث المعرفة والخبرة تحتالن مكا
تسمح بخفض التكاليف على الشركات  العالمي، إذ لعجلة االقتصاد تعّد األعمال اإللكترونية من المحركات الرئيسية

 وزيادة عائداتها من خالل تفادي التواجد الفعلي في بعض األسواق والوصول السريع إلى أسواق جديدة. 
 

إيجابية، كما تم آثار اقتصادية بينت الدراسات التي جرت في العديد من البلدان المتقدمة أن لألعمال اإللكترونية و 
والذي يركز على أهمية التجارة اإللكترونية في  اقتصاد المعلومات حول 2015تقرير األونكتاد لعام تأكيده حديثًا في 

تأثير ، وأن هناك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداة تمكينية للنمو االقتصادي. فقد َثٌبت منذ سنوات أن 1التنمية
                                                 

1
 UNCTAD, Information Economy Report 2015, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf  
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في تكنولوجيا ، وأن تطبيقات هذه الة في الشركاتاإلنتاجيعلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لإيجابي واضح 
المكان والزمان والقيود البيروقراطية. وبالفعل، حتى ضمن خفض حواجز بتسهل التجارة الدولية  مؤسسات األعمال

من خالل التجارة اإللكترونية، إن المعامالت والعمليات التجارية إلتمام وقت ال البلد الواحد يجري توفير كبير في
شركاء  قطابتاسالقدرة على يزيد تكاليف و ال مما يخفض، ما بين الشركات أو بين شركة ومستهلك كانت

 .جدد وزبائن/عمالء
 

حتى عام  2003ومن خالل دراسة للبيانات التجارية المتراكمة لدى االتحاد األوروبي في الفترة الممتدة من عام 
حصة كبيرة من . وتبيَّن أن اإلنتاجية في أوروباعلى  لتجارة اإللكترونية اأدلة جديدة بشأن تأثير ظهرت  2010

آثار ، وأن عزى إلى زيادة استخدام المبيعات اإللكترونيةيمكن أن ت  هذه الفترة  إجمالي نمو إنتاجية العمل خالل
 .اإلنتاجية أقوى لشركات الخدمات والشركات الصغيرة

 

 ياألعمال اإللكترونية في الوطن العرب
في المنطقة العربية، وفي الدول النامية عمومًا، نظرًا لشح البيانات حول أثر األعمال اإللكترونية دراسات ال يتوفر 

، ومنها األعمال خدمات إلكترونيةالأثر واإلحصائيات الرسمية. بالرغم من ذلك، أظهرت دراسة لإلسكوا حول 
، أن هناك اهتمامًا جيدًا باستخدام التجارة 2ي المنطقة العربيةفي التنمية االقتصادية واالجتماعية فاإللكترونية، 

 اإللكترونية من قبل األفراد والمؤسسات في معظم الدول العربية. 
 

خالل السنوات العشر الماضية، تطورت بعض جوانب األعمال اإللكترونية في العالم العربي مع الحراك العالمي و 
واإلقليمي الذي واكب القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتوفير المستلزمات التكنولوجية الضرورية والتطور السريع 

لكن و النقال، وظهور الهاتف الذكي وتطبيقاته المتعددة. في مجال االتصاالت، وانتشار خدمات اإلنترنت والهاتف 
 .مناطق أخرىفي المنطقة العربية متواضعًا مقارنًة مع  زال حجم األعمال اإللكترونية ما
 

فريقيا فمثاًل ال في المئة من  2.4يتوقع أن تتجاوز نسبة المبيعات من خالل التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط وا 
 .1( كما هو مبيَّن في الجدول 2015التجارة اإللكترونية في العالم هذا العام ) إجمالي نشاطات

  

                                                 
2

 .2013، اإلسكوا، "أثر خدمات إلكترونية مختارة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية" 
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 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المنطقة

 580.24 523.09 469.49 419.13 373.03 327.77 أميركا الشمالية

 707.60 606.54 501.68 388.75 315.91 237.77 آسيا والمحيط الهادئ

 387.94 358.31 326.13 291.47 255.59 218.27 أوروبا الغربية

 68.88 64.35 57.96 48.56 40.17 30.89 أوروبا الوسطى والشرقية

 68.88 64.35 55.95 45.98 37.66 28.33 أميركا الجنوبية

 45.49 39.56 33.75 27.00 20.61 14.41 الشرق األوسط وإفريقيا

 1,859.75 1,654.88 1,444.97 1,221.29 1,042.98 856.97 العالم

 

 (USD)مقدرًا بمليارات  2016-2011مبيعات التجارة اإللكترونية في العالم حسب المنطقة : 1الجدول 
 .eMarketer 2013المصدر: 

 

تنتشر األعمال اإللكترونية في المنطقة العربية بشكل غير متجانس، إذ يختلف هذا االنتشار من بلد إلى آخر و 
الريف حسب توفر الشبكات المعلوماتية، وبشكل خاص الحزمة العريضة، بتكلفة ميسرة وتقديم ومن المدينة إلى 

المؤسسات لمعلوماتها وخدماتها ومعامالتها على اإلنترنت. وتستخدم دول مجلس التعاون الخليجي األعمال 
نان ومصر كدول تنتشر فيها اإللكترونية على نطاق أوسع من الدول العربية األخرى، ويمكن أيضاً تمييز األردن ولب

وتلعب القدرة الشرائية للمواطنين دورًا هامًا في حجم التجارة اإللكترونية في بلدان المنطقة  األعمال اإللكترونية.
ويتوقع زيادة األعمال اإللكترونية مع زيادة مستخدمي اإلنترنت، وتحّسن نسب النفاذ واألمن السيبراني، وارتفاع 

ظمة الدفع اإللكتروني، وارتقاء خدمات تسليم السلع والدفع عند االستالم إلى مستوى مالئم مستوى الوثوقية ألن
 وبتكلفة معقولة.

 

، اختيرت مجموعة من الدول العربية، هي األردن 3وفي دراسة حديثة لوضع التجارة اإللكترونية في المنطقة العربية
واإلمارات العربية المتحدة ولبنان والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية، وجرى تقدير حجم التجارة اإللكترونية 

 . 2020بما سيؤول إليه حجم هذه التجارة في العام  التنبؤومحاولة  2014فيها خالل عام 

                                                 
3 http://marketing.payfort.com/mailshots/url/sop15/SOP15_Final_En.pdf   

http://www.araeb.org.sy/
http://marketing.payfort.com/mailshots/url/sop15/SOP15_Final_En.pdf
http://marketing.payfort.com/mailshots/url/sop15/SOP15_Final_En.pdf
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الية لمدفوعات التجارة اإللكترونية في هذه البلدان قارب السبعة مليارات دوالر أمريكي وتبيَّن أن القيمة اإلجم
)انظر  2020مليار دوالر أمريكي بحلول عام   13.4. وي توقع أن ينمو حجم التجارة اإللكترونية فيها إلى2014

 مليار دوالر لمشتريات السياحة والسفر.  5.5لتوزيعها على البلدان المختارة(، منها حوالي  2الجدول 
وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي اإليرادات من مبيعات التجارة اإللكترونية في الواليات المتحدة األميركية كان حوالي 

( تشكل معظم هذه B2Bبين الشركات )علمًا أن قيمة التعامالت ) 2012في عام  4ترليون دوالر أمريكي 5.4
 .(القيمة

 

 2020 2014 الدولة

 4.4 2.3 اإلمارات العربية المتحدة
 2.9 1.5 المملكة العربية السعودية

 2.8 1.4 مصر
 1.07 0.56 الكويت

 0.53 0.28 لبنان
 0.4 0.21 األردن

 

 (USD)مليارات  : حجم التجارة اإللكترونية في دول عربية مختارة2الجدول 
 

 دور األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية في تنمية األعمال اإللكترونية في الوطن العربي .2
 

 . مناطق أخرىفي المنطقة العربية متواضعًا مقارنًة مع  زال حجم األعمال اإللكترونية ماكما بينا أعاله، 
 

 :أهمهاومن  ،ما زالت بعيدة المنالفي العالم العربي ية وتطورها احتياجات ومتطلبات نمو األعمال اإللكترونإن 
جيا توسيع البنى األساسية وتحديثها وتسهيل النفاذ إلى التكنولو ، رسم السياسات ووضع االستراتيجيات اإللكترونية

ة التي تسهل تطور األعمال اإللكترونية واإلجراءات التي تبني الثقة يالبيئة التمكينو  التشريعات تهيئةوالمعلومات، 
 .والتكنولوجية لدى القائمين عليها اإلداريةلدى المستخدم، وزيادة القدرات 

 

 ىوالتكنولوجية لدى القائمين عل اإلداريةالقدرات  ة لألعمال اإللكترونية في بناءوهنا يبرز دور األكاديمية العربي
 . في العالم العربي االقتصادتنمية األعمال اإللكترونية ل تطوير

                                                 
 :اقتصاد المعلوماتبشأن  2015األونكتاد، تقرير عام  4

UNCTAD, Information Economy Report 2015, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf  
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ضمن أهدافه في تنمية االقتصاد العربي ودعمًا لبناء القدرات العربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ل واألعمال اإللكترونية خصوصًا، بادر مجلس الوحدة االقتصادية العربية إلى إنشاء األكاديمية العربية لألعما

 باتفاقية عربية. اإللكترونية
 

هي منظمة عمل عربي مشترك  Arab Academy for E-Businessاألكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية 
داري وقانوني، ومقرها سورية.   متخصصة في األعمال اإللكترونية، ال تهدف إلى الربح، وتتمتع باستقالل مالي وا 

 

ية بقانون. واتخذت األكاديمية من مدينة حلب مقرًا لها. ولألكاديمية الحق في صادقت سورية على االتفاقية العرب
افتتاح فروع لها في الدول األعضاء، حيث يحق لجميع الدول في جامعة الدول العربية االنتساب إليها. وتعمل 

 األكاديمية حاليًا من مركز التدريب التابع لها في دمشق.
 

 رؤية األكاديمية
لجميع األطراف الرئيسية الفاعلة  (Knowledge Hub)تتجلى رؤية األكاديمية بقيامها بدور نقطة التقاء معرفية 

 الحكومة وقطاع األعمال والمستهلكين. ، أيفي االقتصاد
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 مهمة األكاديمية
تأهيل اختصاصيين في مجال األعمال اإللكترونية قادرين على إدارة التغييرات التي تقودها تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت، عبر أنشطتها في التعليم األكاديمي والبحوث واالستشارات والتدريب المهني والتوعية. 
جهٍد لتحسين الكفاءات الفنية واإلدارية لقطاع األعمال لتساهم في تنميته مع التزامها بالتميز، ستبذل األكاديمية كل 

 وفي نمو االقتصاد العربّي عمومًا.
ذ تعد األعمال اإللكترونية حاليًا من المحركات الرئيسية لعجلة االقتصاد العالمي وتلبية الحتياجات نمو و   ا 

ة العربية لألعمال اإللكترونية ألداء دور فعال في بناء األعمال اإللكترونية في العالم العربي، تأسست األكاديمي
 ، عبر أنشطتها التي تحقق أهدافها المعلنة في اتفاقية اإلنشاء: القدرات العربية الالزمة لدعم هذا النمو

منح الدرجات العلمية بالتنسيق والتكامل مع الجامعات والمؤسسات العلمية يمكن لألكاديمية : مالتعلي .1
نوعي في "إدارة األعمال التخصص التأهيل و الدرجة ماجستير  ومنها .المتخصصة في األعمال االلكترونية

 ".اإللكترونية

جراء البحوث : البحوث والدراسات .2 إقامة بنيان تعليمي وبحثي متطور وفقًا ألحدث النظم العملية والعلمية. وا 
والدراسات وتقديم االستشارات إلى المؤسسات والشركات وجميع القطاعات المعنية في الدول األعضاء. وتوثيق 

المنظمات واالتحادات الدولية والعربية ومعاهد التعليم صالت األكاديمية مع المؤسسات العلمية المتخصصة و 
 ومراكز البحوث العلمية المختلفة واالتحادات العربية النوعية المتخصصة.

امج تدريب مهني في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العمل على تقديم وتحديث بر  :التدريب المهني .3
 بهدف تحسين القدرات الفنية واإلدارية للكوادر في المؤسسات الحكومية واألعمال.

لتنمية مختلف   عبر عقد مؤتمرات لنشر الوعي المعلوماتي لتنمية قطاع األعمال وندوات قطاعية :التوعية .4
ألكاديمية كجهة بناء قدرات وخلق حوار وتنسيق بين أصحاب المصلحة القطاعات االقتصادية وتعزيز دور ا

 .في القطاع المعني

 .لتطوير التدريب والتعليم الذاتي محليًا واستخدامها دعم إنتاج وتطوير أدوات ووسائط التعليم التكنولوجية .5

 وربط األكاديمية مع المراكز المناظرة في العالم. توفير نظام متطور للمعلومات والتوثيق .6

لدى  التعاون مع أصحاب المصلحة في رسم السياسات ووضع االستراتيجيات الخاصة باألعمال اإللكترونية .7
 الدول العربية.

http://www.araeb.org.sy/
http://www.araeb.org.sy/Academic-Programs/Academic-Programs-ar.php
http://www.araeb.org.sy/Academic-Programs/Academic-Programs-ar.php
http://www.araeb.org.sy/About-us/Activities/Activities-ar.php
http://www.araeb.org.sy/About-us/Activities/Activities-ar.php
http://www.araeb.org.sy/Academic-Programs/Academic-Programs-ar.php
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 ماجستير التأهيل والتخصص في "إدارة األعمال اإللكترونية"أهداف رؤية و  .3
 

 رؤية الماجستير
      Operate and manage effectively in the Innovative E-Business Environment 

 

 في العالم العربيمتطلبات نمو األعمال اإللكترونية تتجلى رؤية الماجستير بقيام األكاديمية بدورها في تلبية 
تأهيل مدراء / رجال أعمال ، عن طريق هاى تطوير والتكنولوجية لدى القائمين عل اإلداريةالقدرات  بناءالمتعلقة ب

مساهمة في نمو لل ،ترونية واالبتكار في بيئة متغيرةقادرين على اإلدارة الفعالة والتأقلم مع قضايا األعمال اإللك
 عمومًا. االقتصاد العربي

 

 (Learning objectives)األهداف التعليمية للماجستير 
 

  للتحليل والتأقلم مع قضايا األعمال اإللكترونية واالبتكار في بيئة تزويد الطالب بنظريات ومبادئ وأدوات
 متغيرة.

  تأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير قطاع
 األعمال والمساهمة في نمو االقتصاد العربي.

 رجل أعمال، بفهم عميق متعدد الجوانب  تزويد الطالب، سواء أكان يريد أن يصبح مديرًا أو محلل سوق أو
يسمح ، واالتصاالتوتكنولوجيا المعلومات  والتشريعاتلألعمال اإللكترونية على مستوى اإلدارة واالقتصاد 

دارة االبتكار واستراتيجيات العمل والسياسات في بيئة متغيرة.   له بإعادة النظر في التكنولوجيا وا 

 لمدراء في جميع القطاعات )العام والخاص والمشترك( لتحسين أداء رفع القدرات اإلدارية والفنية ل
 المؤسسات وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الربحية.

 ألعمال توفير تعليم بجودة عالية في مجاالت نظم االتصاالت والشبكات والنظم المعلوماتية ونظم إدارة ا
 خريج  الحصول على فرص عمل أفضل.، تتيح للاإللكترونية

  

http://www.araeb.org.sy/
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 ماجستير التأهيل والتخصص في "إدارة األعمال اإللكترونية"ل الخطة الدراسية .4

بفهم عميق متعدد الجوانب تزويد الطالب، األهداف التعليمية للماجستير وأهمها لتلبية  ةالدراسيتم وضع الخطة 
يسمح له  ،التصاالتوتكنولوجيا المعلومات واوالتشريعات اإلدارة واالقتصاد على مستوى  لألعمال اإللكترونية

دارة االبتكار واستراتيجيات العمل والسياسات في بيئة متغيرة.   بإعادة النظر في التكنولوجيا وا 
جرائياتو األعمال اإللكترونية  مكوناتأهم  اعتمادًا على تحديدالخطة  تطويروتم  ، والتي اعتمدتها األكاديمية وفقًا هاا 

 (2004تقرير التجارة اإللكترونية والتنمية ، UNCTADوالتنمية )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة منظمة ل
دارتها التسويقية للحمالت التخطيط الزبائن/العمالء؛ العالقات مع إدارة   التسويق بيانات إنشاء قاعدة وتنفيذها؛ وا 

  الِوب على النشاط تحليل اإللكتروني؛ استخدام الفهرس الهاتف؛ عبر والتسويق المباشر والقيام بالتسويق
 الزبائن/العمالء. شكاوى مع التعامل والصيانة؛ اإلصالح عمليات إدارة اتصال؛ إنشاء مراكز واستخدامه للدعاية واإلعالن؛

 الزبائن/العمالء اكتساب
 بهم واالحتفاظ 

جراء والتفاوض تقديرات على الحصول ذلك في بما) الخدمات أو السلع وشراء بيع  ؛(العقود وتنظيم الطلبيات وا 
  العمالء والموردين؛ أنظمة مع الطلبيات نظام تكامل النقال؛ الهاتف عبر التجارة الرقمية؛ البيانات تبادل 

  الخارجية الشبكات استخدام الخلفي للشركة؛ النظام ومع التسديد مع نظام الزبائن مكاملة نظام فوترة
 للموردين. اآللي الدفع آمنة؛ وجعل المعامالت

 اإللكترونيةالتجارة 

 وتتبعها الطلبيات تحقيق المبيعات. أتمتة الطلبيات؛ تتبع أو بتحقيق تتعلق التي البيانات معالجة الطلبيات؛ وتتبع والمنتجات الطلبيات مراقبة

 ( المصنعة والسلع الغيار وقطع الخام المواد ذلك في بما) والمخزون  إدارة اإلنتاج التوريد؛ سلسلة إدارة
دارة ترتيب اآللي؛ والتخزين والشحن والنقل التوزيع،ومراقبة  رسال وا    الخدمات وتوفير وتتبعها البضائع النقل، وا 

 المرتبطة بها.

 الداخلية) اللوجستية الخدمات
  ومراقبة( والخارجية
 المخزون 

دارة المؤسسات لموارد التخطيط   والموازنة المالية البرمجية األخرى.والنظم  والدفع الفوترة تفعيل أنظمة وتقييمه؛ التمويل وا 
دارة  الحسابات وا 

 عن توليد تقارير مثل اإلدارية المهام أتمتة اإلنترنت؛ وتقديم طلبات العمل عبر والداخلي، الخارجي التوظيف
  واإلنتاج، العمل ساعات وتتبع مستحقات السفر، وتسديد التقاعدية، والمعاشات الرواتب ودفع أوقات العاملين، 

 بعد. عن والعمل والتدريب،

 إدارة الموارد البشرية

  االستعالمات وتوفير إمكانية تحميل األدلة وتقديم المتداولة وأجوبتها، ووضع األسئلة اإللكتروني، الموقع دعم
 البيع. بعد ما والدعم الفني اإلنترنت على

  المنتج خدمة
 وتقديم الدعم

 والتصميم الحاسوب بمعونة التصميم والتصنيع العمليات؛ أو الخدمات أو المنتجات وتصميم والتطوير البحث
 .التعاوني 

 البحث والتطوير

 اإللكتروني. التعلم المحتوى والمعرفة ومنظومة إدارة تفعيل نظام الشركة؛ داخل والمعرفة للمعلومات ممنهج تجميع
  

 إدارة المعرفة

http://www.araeb.org.sy/
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BM = Bridging Modules (Optional),  CM = Core Modules (Compulsory) 

AM = Advanced Modules (Optional), CS = Case Studies     (Compulsory) 
 

 السنة األولى : الفصل األول
  إلزامية تحضيرية مقررات

 يعادلها مااالقتصاد أو  أو اإلدارة علوم في اإلجازة درجة حملة من البرنامج في للمقبولين

رقم 
 متسلسل

عدد  المقرر اسم
 الساعات

 التشبيك ونقل بيانات األعمال 1
Business Data Communication and Networking 

28 

 أمن المعطيات مقدمة في  2
Introduction to Security 

28 

 معطيات ال قواعد أنظمةفي  مقدمة 3
Introduction to Database Systems 

28 

  إلزامية تحضيرية مقررات
 يعادلها ما أو هندسة المعلوماتية في درجة اإلجازة حملة من البرنامج في للمقبولين

 إلدارة الحديثةمبادئ ا      1
Principles of Modern Management 

28 

  الشركات تمويل 2
Corporate Finance 

28 

  االستراتيجية اإلدارة 3
Strategic Management 

28 

اختيار ثالثة  -من غير اختصاص هندسة المعلوماتية  -  الهندسة درجة اإلجازة في حملةيمكن للطالب من 
 مقررات تحضيرية من المقررات السابقة

 الدرجة في المقبولين لجميع إلزامية مقررات 

اإللكترونية التجارة 4  
E-Commerce 

 
56  

 النقالة شبكاتال 5
Mobile Networks 

 

28 
 

 النقالة حوسبةال 6
Mobile Computing 

28 

 

 اإللكترونية لألعمال الويب تقنيات 7

Web Technologies for e-business & applications 
56 

 
 السنة األولى –مجموع ساعات الفصل األول 

 
  252   
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 السنة األولى : الفصل الثاني
 

عدد  اسم المقرر 

 الساعات

 التوقيع الرقمي 1
Digital Signature       

28 

 التسويق اإللكتروني 2
E-Marketing 

28 

 ريادة األعمال 3
Entrepreneurship  

28 

 تخطيط موارد المؤسسات وتطبيقاتها 4
ERP systems & Applications 

56 

 األعمال الدولية 5
International Business 

28 

 إدارة الخدمات 6
Service Management 

28 

)بالتعاون مع اإلسكوا(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  7  
ICT for Development, in cooperation with ESCWA 

42 

 الحكومة اإللكترونية )بالتعاون مع اإلسكوا( 8
E-Government, in cooperation with ESCWA 

28 

 

 السنة األولى –مجموع ساعات الفصل الثاني 

 

266     
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الثانية : الفصل األول السنة  
 

المقرراسم   عدد  
 الساعات

 إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات 1
Information Technology Service Management 

28 

 األخالقيات والقوانين الناظمة لألعمال اإللكترونية وتطبيقاتها 2
E-Business Regulations and Ethics (Case Studies, Country Specific 

Applications) 

56 

 حالة: تطبيقات األعمال اإللكترونيةدراسة  3

Case study :E-Business Applications  

 

56 

ةإلزاميمتقدمة  مقررات  
ايعادله ما أو هندسة المعلوماتية في درجة اإلجازة حملة من البرنامج في للمقبولين  

طورةالخدمات اإللكترونية المت 4  
Advanced E-Services & applications 

56 

تطبيقات نقالة على الهواتف الذكيةتطوير  5  
Mobile Applications Development & applications 

56 

  إلزاميةمتقدمة  مقررات
ايعادله مااالقتصاد أو  أو اإلدارة علوم في اإلجازة درجة حملة من البرنامج في للمقبولين  

الرقمي االبتكار 4  
Digital Innovation 

56 

للعالقات مع العمالء وتطبيقاتهااإلدارة االلكترونية  5  
E-CRM & applications 

56 

اختيار  -من غير اختصاص هندسة المعلوماتية  - الهندسة درجة اإلجازة في حملةيمكن للطالب من 
 مقررين اثنين من المقررات المتقدمة اإللزامية

 

 السنة الثانية –مجموع ساعات الفصل األول 

 

252 

 

 السنة الثانية : الفصل الثاني 
 

 240 مشروع التخرج
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 ماجستير التأهيل والتخصص في "إدارة األعمال اإللكترونية"توصيف مقررات  .5

 

EBM-BM-MGT-501 Business Data Communication and Networking 

 التشبيك ونقل بيانات األعمال       
 

 اإلدارة علوم في اإلجازة درجة حملة من البرنامج في للمقبولين لزاميةاإل تحضيريةال مقرراتهذا المقرر هو أحد ال     
 لتزويدهم بالمفاهيم األساسية في التشبيك. يعادلها مااالقتصاد أو  أو     
 لى التطبيقات الموجهة عيهدف المقرر إلى الجمع بين المفاهيم األساسية لنقل البيانات والتشبيك مع التركيز      
 لألعمال. في نهاية هذه المقرر، سيكون الطالب قادرين على فهم المعايير والبروتوكوالت المختلفة لشبكات     
 .رالمؤسسات واإلنترنت وملمين بجميع القضايا المتعلقة بالعنونة والشبكات الجزئية والتبديل والتسيي     
 بروتوكول نقل الملفات الفائقة، تطبيقات الشبكيةال، أساسيات اتصاالت البيانات والتشبيك يتضمن المقرر     
     HTTP ،طبقة الشبكة وطبقة النقل . 

 
 

  

EBM-BM- MGT-502  Introduction to Data Security 

 مقدمة في أمن المعطيات
 

 اإلدارة علوم في اإلجازة درجة حملة من البرنامج في للمقبولين لزاميةاإل تحضيريةال مقرراتهذا المقرر هو أحد ال     
 .أمن المعلومات والشبكاتلتزويدهم بالمفاهيم األساسية في  يعادلها مااالقتصاد أو  أو     
 يفيدهم ذلك و  اسية حول أمن المعلومات والشبكاتيحتاج مدراء األعمال اإللكترونية المتالك معرفة أسحيث      
 في إدارة أمن المواضيع األساسية يتضمن المقرر مبادئ أمن نظم المعلومات، في فهم كيفية حماية مواردهم.      
 ل حول أساساتها في علم المختلفة مع بعض التفاصي Cryptographyأدوات التشفير والتعمية المعطيات،      
 نماط األكثر انتشاراً حلول أمن النظم األساسية. في هذه المرحلة يكون الطالب جاهزًا ليتعرف على األالرياضيات،      
 التقنيات المهمة المستخدمة لتحقيق أمنالشبكات ونظم المعلومات بشكل عام و لتهديدات ونقاط الضعف في امن      
 الشبكات التقليدية، وشبكة اإلنترنت، والشبكات الالسلكية.     

 
 

 

http://www.araeb.org.sy/
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EBM-BM-MGT-503 Introduction to Database Systems 

 معطيات ال قواعد أنظمةفي  مقدمة      
 اإلدارة علوم في اإلجازة درجة حملة من البرنامج في للمقبولين لزاميةاإل تحضيريةال مقرراتهذا المقرر هو أحد ال     
 الالزمة لفهم أنظمة قواعد المعطيات وتصميمها بالمعارف والمهارات لتزويدهم  يعادلها مااالقتصاد أو  أو     
 المعطيات، واللغات والنماذج والبنى الخاصة بها. المفاهيم األساسية في قواعدبإعطائهم ، فيهاوتنجيزها واالستعالم      

 مقدمة إلى مفاهيم أنظمة قواعد المعطيات األساسية واللغات والنماذج والبنى المستخدمة فيها، يتضمن المقرر       

 .والعالقات، نموذج الكيانات SQLالنموذج العالقاتي، لغة التعامل       

 
 

EBM-BM- ICT-504   Principles of Modern Management 

 الحديثة اإلدارة مبادئ     
 

 هندسة  في درجة اإلجازة حملة من البرنامج في للمقبولين لزاميةاإل تحضيريةال مقرراتهذا المقرر هو أحد ال
 .يعادلها ما أو المعلوماتية

 التركيز على، و ووظائف اإلدارة الحديثةيهدف المقرر إلى تعريف الطالب ذوي الخلفية التكنولوجية بمبادئ      
 ودور تكنولوجيا تحليل بيئة اإلدارة ومسؤولياتها وأخالقياتها والثقافة التنظيمية، وعملية اتخاذ القرارات     
دارة االبتكار والتغيير والتطوير التنظيمي،، وتصميم منظمات تكيفية، االتصاالت والمعلومات فيها       وا 
دارة التسويق، الخ. إضافة إلى تعريفهمو        دراسة عدد من وظائف المنظمة مثل إدارة الموارد البشرية وا 
  رق االفتراضية، وتحليل الجودة واألداء ونظم الرقابة اإلدارية.عمل فعالة، وخاصة  ف فرق ببناء      

 

 
EBM-BM- ICT-505 Corporate Finance 

  الشركات تمويل      
 هندسة  في درجة اإلجازة حملة من البرنامج في للمقبولين لزاميةاإل تحضيريةال مقرراتالمقرر هو أحد الهذا 

 . المالي يعتبر جوهريًا في تطوير المهارات اإلدارية إن فهم أساسيات صنع القرار . يعادلها ما أو المعلوماتية
 مدير أن يكون قادرًا على إجراء تكاملية بين التوجه المالي باتخاذ قراره ويعكس انطباعاتيتوجب على كل 

 المفاهيم المالية يغطي المقرر  .قيمة في الشركة بخلق مالية جيدة ويسأل األسئلة الصحيحة لكي يساهم
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 تحليل ، والمحفظة ،، العائدأنشطة األعمال، ومنها مفاهيم المخاطرةنظرية  عن دور التمويل في األساسية
 المؤسسات، التصنيف االئتماني حوكمة ، شركاتالضرائب وتمويل الالمشروع، التدفقات النقدية وتقييم 

دارة رأس المال العاملحقوق الملكية الخاصة، تصنيف الديون و                                      .، إدارة المخاطر وا 

 

 
EBM-BM-ICT-506 Strategic Management 

  االستراتيجية اإلدارة
 

  هندسة المعلوماتية في درجة اإلجازة حملة من البرنامج في للمقبولين لزاميةاإل تحضيريةال مقرراتهذا المقرر هو أحد ال
 النظريات والمفاهيم ذات ويستعرض تيجيةااالستر  اإلدارة وعمليات يركز المقرر على االستراتيجية . يعادلها ما أو     
 استراتيجيات تنافسية قادرة على توفير النجاح في االقتصاد  النماذج المطلوبة لتطويرويقدم للطالب األطر و  الصلة     

 المرتبطةتيجية افهمهم للمبادئ االستر  ثباتإ المقرر سيكون للطالب القدرة على بعد االنتهاء من هذا. العالمي      
 تحديد و  وصف، األعمالالتغييرات في بيئة وحجم لطبيعة  االهتمام الكبيرإظهار ، الحالية األعمالممارسات ب     
 ساسية في التطويرحديد المراحل األ، تبما يتعلق بالمحافظة على الميزات التنافسية األعمالتيجية اطبيعة استر      
 .عملية التطبيقاالستراتيجي و      

 

 
EBM-CM-601  E-Commerce  

اإللكترونية التجارة  

 . يقدم هذا المقرر الجوانب والنماذج المختلفة للتجارة اإللكترونية     
 مدركين للطبيعة العالمية للتجارة اإللكترونية وكيف ستحتاج الطرق التقليدية في نهاية المقرر، يصبح الطالب      
 أنواع التجارة اطالعهم على  ، وذلك من خاللالتطورات الحديثة لممارسة األعمال التجارية إلى التغيير لمواكبة     
 نترنت سلوك المستهلك على اإل(، التجارة اإللكترونية وأثر ألدواتواليات اآل) االلكترونية األسواق، اإللكترونية     
 ،الحماية من االحتيال، التجارة اإللكترونيةأمن ، الحوسبة المتنقلة والتجارة، واإلعالنات المتعلقة باألسواقبحوث وال     
  .لكترونيةاإل ومشاريع التجارةنترنت تجاري ناجح على اإلمشروع إطالق ، ظم الدفعن     
 إلى تقديم تجاربهم سات من القطاعين العام والخاص دعوة الشركات والمؤسسيتضمن الجانب العملي من المقرر      
 إلى عدد من تنظيم زيارات للطالب سيتمكما  التجارة اإللكترونية. مفهوم تطبيق وأتطوير  سواء في الناجحة     
 التجارة اإللكترونية.   المؤسسات ليقفوا على كيفية تطوير وتنفيذ      
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EBM-CM-602  Mobile Networks 

 النقالة شبكاتال
 

 ،ت االتصاالت النقالة وتطبيقاتهايهدف المقرر إلى شرح مبادئ شبكاحيث تعتبر تطبيقات الهواتف الذكية هامة،      
 والرابع، مثل: ويستعرض معايير الجيل الثاني والثالث     
           

      GSM (Global System for Mobile Communication),  
      GPRS (General Packet Radio Service), 
      UMTS and LTE (Long Term Evolution)  
      LTE (Long Term Evolution) 

 لشبكات الالسلكية والفضائية.ا يستعرض المقرر مبادئ عمل كما     

 
 

EBM-CM-603  Mobile Computing 

 النقالة حوسبةال      
 

 يهدف المقرر إلى شرح بنية الحوسبة النقالة من خالل الهواتف الذكية كالمعالجات، التخزين، الحساسات،      
 تحديات الحوسبة يتضمن المقرركما  الهامة في األعمال اإللكترونية. تطبيقات الهواتف الذكيةأنظمة التشغيل، و      
  تحديد الموقع. وخدمات آلية االتصالو  النقالة      

 
 

EBM-CM-604  Web Technologies for e-business & applications  

 اإللكترونية لألعمال الويب تقنيات
 

 تقنيات الوب التي يمكن استخدامها في تطوير األعمال اإللكترونية والتوجهات الحديثة يزود هذا المقرر الطالب ب     
 )المحتوى المولد بشكل تفاعلي من قبل المستخدم(،   HTML5  ،XML ،Web 2.0التقنيات، ومنها: في هذه      
 )استخدام محتوى من عدة  mashups، التصنيف، تشارك الفيديو، Wikisاالجتماعية، المدونات،  الشبكات     
 )شبكة من المعطيات المترابطة القابلة للمعالجة من 3خدمة جديدة متكاملة( الوب الداللي أو الوب  مصادر لتوليد     
 قبل الحواسب، الحوسبة السحابية، الخ.     
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EBM-CM-605 Digital Signature 

 التوقيع الرقمي
 

 يحتاج  الورقية إلى األعمال اإللكترونية إلى ظهور فرص جديدة في عالم األعمال.أدى تحول المناقالت التجارية      
 مدراء األعمال اإللكترونية إلى االطالع على قضايا األمن والخصوصية، بما في ذلك القضايا التنظيمية مثل      
 تخدام التواقيع الرقمية الطريقة يعتبر اسحيث التشريعات الوطنية والعالمية حول الخصوصية والتواقيع الرقمية.      
  األجدى واألكثر أمنًا واألسهل تطبيقًا إلدارة الحسابات عند تفعيل المناقالت التجارية اإللكترونية.     
 التوقيع  معاييروبنيته التحتية، األنماط والصيغ المختلفة للتوقيع الرقمي،  مبادئ التوقيع الرقمييقدم هذا المقرر      
 التحتية للمفاتيح العامة،  توصيات لمستخدمي التوقيع الرقمي )الحصول على شهادة إلكترونية،  البنيةالرقمي،      
 ، مواضيع(استخدام الشهادة اإللكترونية في توقيع الوثائق رقميًا، التحقق من معلومات تم استقبالها موقعة رقمياً      
 مناقالت التجارية اإللكترونية، ومعايير ومواضيع أخرى.الحكومة اإللكترونية قواعد ال –قانونية      

 سينفذ الطالب مسائل عملية لتطبيق أفكار المقرر لبناء واختبار حلول مبنية على تحديات في عالم األعمال و      
 .الفعلي     

 
 

 
EBM-CM-606 E-Marketing  

 التسويق اإللكتروني
 

 أنشطة لكتروني وكيف يمكن تطبيق كافةقادرًا على فهم طبيعة التسويق اإليهدف هذا المقرر إلى جعل الطالب       
 . إدماج التكنولوجيا بأنشطة التسويق التقليديالتسويق من خالل       
 فهم ألهم، طبيعة األنشطة التسويقيةلالتكنولوجيا لكيفية تغيير الطالب فهم  لدى سيكون  بعد إتمام هذا  المقرر      
 إدراك أهمية التكنولوجيا ، ت التكنولوجية ذات الصلة والتي ال تستخدم في سياق التسويق التقليديالمصطلحا      
 لكتروني وأثرها على أداءاإل سيكتسب الطالب معرفة بطرق تنفيذ أنشطة التسويقكما  للشركات في الوقت الحالي.      
  الشركات في المستقبل.      
 إلى تقديم تجاربهم سات من القطاعين العام والخاص دعوة الشركات والمؤسالمقرر وسيتضمن الجانب العملي من سيتم 
 .لكترونيالتسويق اإلتطبيق  وأتطوير  سواء في الناجحة     
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EBM-CM-607  Entrepreneurship  

 ريادة األعمال
 
 

 مهاراتهم سماتهم و على االستفادة من  المشاركين تحفيزدة األعمال و اتوضيح معنى ريإلى  هدف المقرري     
  وسلوكياتهم الريادية.      
 دارة عن في اإل التفاعلية المبادئ مجموعة منتطبيق   كون للطالب القدرة علىسي ،بعد االنتهاء من هذا المقرر     
 االستراتيجية والتسويق والتمويلمهارات على مشاكل الشركات الصغيرة والناشئة مثاًل باستخدام  إسقاطهاطريق      
 كتابة خطة، تجاري جديد مشروع إلنشاءتحليل تفاصيل مقترح ، والمحاسبة لتطوير فكرة تجارية ذات مصداقية     
 االطالع على مصادر ، متطلبات الموارد في عملية تنظيم المشاريعساسية و فهم العناصر األ، عمل ذات مصداقية     
 .عمل جاد يحظى بالدعمحالة تحويل فكرة أو مفهوم إلى  هميتها للمشروع التجاريأ بديلة للتمويل و      

 

 
EBM-CM-608  ERP systems & Applications 

 

 تخطيط موارد المؤسسات وتطبيقاتها 
 

والمهمة الصعبة موارد المؤسسات ودورها في المؤسسة ل تخطيط يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمفاهيم حو 
داريًا لدعم المتمثلة في إدارة نظم المعلومات.  في  ERP وتنفيذ وصيانة نظموسيتم تطوير مهارات الطالب فنياً وا 

 هذه األنظمة على األعمال التجارية.لثار االستراتيجية واكتساب فهم لآلمؤسسته 
 

 (.Oracle E-Business Suite)االطالع على نظام  سيتضمن الجانب العملي من المقرر      
  وأتطوير  سواء في إلى تقديم تجاربهم الناجحةسات من القطاعين العام والخاص دعوة الشركات والمؤس كما ستتم     
 سيتم تنظيم زيارات للطالب إلى عدد من المؤسسات والشركات ليقفوا على كما  تخطيط موارد المؤسسات. تطبيق     
 .على أرض الواقع المؤسساتتخطيط موارد كيفية تنفيذ مفهوم      
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EBM-CM-609  International Business 

 األعمال الدولية
 

 يغطي المخاطر والتحديات والفرصحيث هذا المقرر هو عبارة عن مقدمة للبيئة العالمية لألعمال الدولية،       
 لكترونية. التركيز على األعمال الدولية اإل المتاحة من خالل المنافسة في السوق الدولية مع شيء من      
 يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لألعمال الدولية والبيئة الدولية لألعمال. يتوقع من       
 الذي ينهي هذا المقرر أن يكون قادرًا على مقارنة نظريات وسياسات التجارة الخارجية وأنظمة سعر  الطالب      
 الصرف وتحليل السوق العالمية وأنماط الدخول إليها.         

 

 
EBM-CM-610  Service Management 

 إدارة الخدمات
 

 يركز هذا المقرر على توضيح طبيعة الخدمات ودورها في االقتصاد، ونمو وتطوير العالقات التجارية للخدمات،      
نتاجية واللقاء الخدمي م       نترنت، وكيفية إتاحة الخدمات للمستهلكين، والعالقات والشراكاتالخدمات واإلع الزبائن، وا 
 والشبكات، وكيفية تطوير الخدمات الجديدة، وجودة الخدمة، والتأثيرات التسويقية لموظفي الخدمات، وتسعير      
دارة االتصاالت       دارة الطلب على الخدمات والطاقة اإلنتاجية، وا   الخدمية.الخدمات، وا 

 نموذج تكامل نضوج القدرات للخدماتو  ويتم في القسم العملي، تقديم  
 Capability Maturity Model Integration for Service (CMMI-SVC) 

 نموذج دلياًل مساعدًا لمزودي الخدمات للتقليل من تكاليف خدماتها المعروضة وتحسين نوعيتهاهذا اليعتبر حيث 
 على التبوء بما يمكن أن تعد به خطط العمل والجداول الزمنية للخدمات المراد تطويرها أو تقديمها.وفي زيادة القدرة 

 

 
EBM-CM-611 
ICT for Development (in cooperation with ESCWA) 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية )بالتعاون مع اإلسكوا(
 

 بين الستكشاف الصلة  أداة مهمة للتنمية البشرية. وبالتالي يهدف هذا المقرر  المعلومات واالتصاالت تقانةتعتبر      
 ،في البلدان العربية من خالل عرض مجموعة من دراسات الحالةوالتنمية،  المعلومات واالتصاالت تطبيقات تقانة     
 . المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية أفضل الستخدام تقانةتعزيز فهم ل     
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من أجل المعلومات واالتصاالت ويبرز المقرر القضايا األساسية المتعلقة بالسياسات واإلجراءات وحوكمة تقانة  
ويتطرق إلى  .األخرىاالقتصادية القطاعات  التنمية مع التركيز على تحقيق احتياجات التنمية الوطنية والتكامل مع  

لىالوطنية هاوأطر  هااستراتيجياتتدعم و ها تعزز  التي جوانبالسياسات وتوفير المعلومات الهامة حول هذه ال رسم  ، وا 
خرى.بلدان أومقارنته بالتقدم المحرز  إضافًة إلى قياس، الرئيسية  لهذه السياسات وأدوات إدارتها مناقشة العناصر  

 

متلكات مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية لقادة القطاعيعتبر هذا المحتوى من م  
 ةوتم إدراج المقرر في الخطة الدراسي صادية واالجتماعية لغربي آسيا()اللجنة االقتالحكومي الذي تنفذه اإلسكوا 

للماجستير بموافقة إدارة المشروع في اإلسكوا بهدف ضمان استدامة المشروع وتجسيد التعاون بين األكاديمية العربية 
 لألعمال اإللكترونية اإلسكوا. 

 

 
EBM-CM-612 
E-Government (in cooperation with ESCWA)  

 الحكومة اإللكترونية )بالتعاون مع اإلسكوا(
 

 من الناحيتين النظرية  بمفاهيم أساسية حول الحكومة اإللكترونية ومكوناتها الطالبإلى تزويد  المقرريهدف      
لى تعريفهم       الطالببعوامل نجاح خدمات الحكومة اإللكترونية والعوائق التي قد تسبب فشلها. ويتعرف   والعملية، وا 
  ن تطبيقها من قبل مؤسسات القطاع العام بهدف التحول.أسس التخطيط االستراتيجي للحكومة اإللكترونية الممكلى ع    

 وكيفية الربط بين المفاهيم النظرية والمتطلبات التنفيذية.  اإللكترونية للحكومة التنفيذية األدوات أهم عرضكذلك ت       
 من خالل ين على تجارب األخر  والتعرف تجاربهم في مجال الحكومة اإللكترونيةيمكن للمشاركين أن يناقشوا      
 ، بما يمكنهم من إعداد خطط العملفي المنطقة العربية الحاالت من واسعاً  طيفاً تطبيقات ودراسات حالة تغطي      
 الخاصة بمشاريع الحكومة اإللكترونية، وتنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.     

 

واالتصاالت من أجل التنمية لقادة القطاعيعتبر هذا المحتوى من ممتلكات مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات   
 ةوتم إدراج المقرر في الخطة الدراسي صادية واالجتماعية لغربي آسيا()اللجنة االقتالحكومي الذي تنفذه اإلسكوا 

للماجستير بموافقة إدارة المشروع في اإلسكوا بهدف ضمان استدامة المشروع وتجسيد التعاون بين األكاديمية العربية 
ال اإللكترونية اإلسكوا.لألعم  
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EBM-CM-613 Information Technology Service Management 

 إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
 

 عتمد العديد من نماذج األعمال الجديدة على تقديم الخدمات، والتي تهدف إلى تقديم قيمة للزبائن عن طريق تسهيلي     
 تحقيقها بدون تحملهم تكاليف أو مخاطر محددة.النتائج التي يريد الزبائن      

 وقد ت قدم خدمات تكنولوجيا المعلومات مباشرة إلى الزبائن أو قد تكون داعمة لتقديم خدمات أخرى.      
 مجموعة من القدرات التنظيمية المتخصصة لتقديم قيمةك تكنولوجيا المعلوماتخدمات إدارة يتعرف الطالب على      
    إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات النهج األكثر قبوالً التي تعتبر   ITILمكتبةخدمات، وعلى للزبائن على شكل      

                                                   ITIL (Information Technology Infrastructure Library)   
 
 

EBM-CM-614 

E-Business Regulations and Ethics (Case Studies, Country Specific Applications) 

 

 األخالقيات والقوانين الناظمة لألعمال اإللكترونية وتطبيقاتها
 

 نظرًا على المعرفة  المبنيالتشريعات السيبرانية دورًا جوهريًا في بناء مجتمع المعلومات واالقتصاد القوانين و تؤدي      
 العالقات اإلدارية والتجارية بين القطاع العام والمؤسسات الخاصة، بما فيها  المعامالت اإللكترونية بتظيم لقيامها     
 حماية األفراد والمؤسسات من ب سمح هذه التشريعاتالمؤسسات، من جهة أخرى. وتكافة من جهة، وبين المواطنين و      
 حقوق اإلنسان. المحافظة على ة و البيانات الخاص سرقةسوء استعمال الفضاء السيبراني و      

 

 يدرسلتي في الدولة العربية ا لهاالقوانين الناظمة أخالقيات العمل المرتبطة باألعمال اإللكترونية و يبين هذا المقرر      
 الجرائم اإللكترونية، الخ(. المعامالت اإللكترونية، فيها برنامج الماجستير )التوقيع اإللكتروني، الدفع اإللكتروني،     
 الناظمةالهيئات الحكومية فنيًا من قبل و ، قانونيين أخصائيينالقوانين من قبل هذه حيث يتم اطالع الطالب على      
 هذه تنفيذ سيتم تنظيم زيارات للطالب إلى عدد من المؤسسات والشركات ليقفوا على كيفية كما  .المرتبطة بها     
 لى أرض الواقع.عالقوانين      
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EBM-CM-615    Case study :E-Business Applications  

 دراسة حالة: تطبيقات األعمال اإللكترونية
 

 يتم في هذا المقرر اطالع الطالب على تطبيقات األعمال اإللكترونية من قبل شركات مطورة لهذه التطبيقات      
 وشركات وجهات مستخدمة لها، ليتعرف الطالب على أرض الواقع على مزايا وعقبات تطبيق األعمال اإللكترونية.      
  وأتطوير  سواء في إلى تقديم تجاربهم الناجحةسات من القطاعين العام والخاص مؤسحيث ستتم دعوة شركات و      
 المؤسسات ليقفوا على كيفية  إلى عدد من زيارات للطالب سيتم تنظيمكما  اإللكترونية. األعمال مفهوماستخدام      
 .األعمال اإللكترونية ونقل التجربة إلى المؤسسات التي يعملون بهاتطوير وتنفيذ      

 
EBM-AM-ICT-801  Advanced E-Services & applications 

طورةالخدمات اإللكترونية المت  

 هندسة المعلوماتية في درجة اإلجازة حملة من البرنامج في للمقبولين ةلزامياإل متقدمةال مقرراتهذا المقرر هو أحد ال
يعادلها. ما أو  

 طالع على المفاهيم الجديدة في عالم الخدمات اإللكترونية، ومشاكل أمن نظماج مدراء األعمال اإللكترونية لاليحت     
 كشكل متطور Cloud Computingالطالب بالحوسبة السحابية  يعرف هذا المقررالمعلومات المتعلقة بها.      
 مشاكل وحلول أمن نظم المعلومات في هذه البيئة. سينفذ الطالب مسائل  من األنظمة الموزعة، مع التركيز على     
  . إن الهدف األساسي لهذا المقرر هو الوصول إلى فهم عميقOpenStackعملية باستخدام المنصة السحابية      
 لدى الطالب للمزايا المتعلقة بأمن المعلومات في منصات الحوسبة السحابية الموجودة حاليًا، وكذلك الثغرات  وواسع     
 األمنية الممكنة فيها.     

 
EBM-AM-ICT-802 Mobile Applications Development & applications 

 تطوير تطبيقات نقالة على الهواتف الذكية

 هندسة المعلوماتية في درجة اإلجازة حملة من البرنامج في للمقبولين ةلزامياإل متقدمةال مقرراتهو أحد الهذا المقرر 
يعادلها. ما أو   

 وسيحصل علىعلى الهواتف الذكية لكيفية تطوير تطبيقات نقالة فهم  طالب المتخصصللسيكون   في نهاية المقرر،     
 تطوير التطبيقات، النقالة تصميم، اختبار، تنفيذ وتقييم التطبيقاتبادئ البرمجة على بيئة األندرويد، عملي لم شرح     
 .Eclipseالتطبيقات مثل بيئة   استخدام أدوات لبناءو ، Androidعلى أنظمة التشغيل      
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EBM-AM-MGT-803 Digital Innovation  

الرقمي االبتكار  

 أو اإلدارة علوم في درجة اإلجازة حملة من البرنامج في للمقبولين ةلزامياإل متقدمةال مقرراتهذا المقرر هو أحد ال
يعادلها. ما أو االقتصاد  

الرقمية بظهور  قد سمحت التقاناتنترنت، و عمال على اإلفي عالم األساسية للنجاح االبتكار من المتطلبات األ  
 ر. فرص جديدة لالبتكا     

 على ثيره على المنظمة و تأالعمليات و االبتكار في المنتجات و  الطالب من خالل هذا المقرر على مفاهيم يطلع     
 لى القضايا إ كما أنه يقدم للطالب مدخالً ار. ميزة تنافسية من خالل االبتك بإيجاد كيفية قيام الشركةالسوق،      
 المقرر. ويتناول االبتكار إلدارةعلى عملية االبتكار، ويزودهم بالمهارات المطلوبة  التشغيلية التي تؤثرو  االستراتيجية     
 .نترنتالعاملة عبر اإل المنشآتالرقمية على عملية االبتكار في  يضا كيفية تأثير التطوراتأ     

 
 

EBM-AM-MGT-804 E-CRM & applications  

وتطبيقاتهالكترونية للعالقات مع العمالء اإلدارة اإل  

 أو اإلدارة علوم في درجة اإلجازة حملة من البرنامج في للمقبولين ةلزامياإل متقدمةال مقرراتهذا المقرر هو أحد ال
يعادلها. ما أو االقتصاد  

لى تحليل االعتبارات المنضوية في بيئة مجال إدارة العالقات مع العمالء و إلى سبر طبيعة و يهدف هذا المقرر        ا 
دارة العالقات مع        التسويق واألعمال الحالية مع تسليط الضوء بصورة خاصة على قضية التفاعل بين التكنولوجيا وا 
  العمالء.     
 فهم األهمية االستراتيجية لدمج التكنولوجيا باألنشطة والوظائفسيكون الطالب قادرًا على المقرر،  عند االنتهاء من هذا     
 فهم كيفية قدرة إدارة العالقات مع العمالء على توليد الفرص البيعية وخلق عمليات جديدة فيوع، على مستوى المشر      
 .عوامل الرئيسية التي تؤثر على العالقة بين الزبون والمورد والتسويق المبني على العالقاتفهم لل، بيئة األعمال     

 إلى تقديم تجاربهم سات من القطاعين العام والخاص والمؤسدعوة الشركات وسيتضمن الجانب العملي من المقرر      
 .لكترونيا  إدارة العالقات مع العمالء إ مفهوم تطبيق وأتطوير  سواء في الناجحة     
 سيتم تنظيم زيارات للطالب إلى عدد من المؤسسات والشركات ليقفوا على كيفية تطوير وتنفيذ مفهوم إدارةكما       
 .العالقات مع العمالء على أرض الواقع     
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