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 التجارة االلكترونية اسم المادة

  قرر الفصلم

 
 أهداف المادة

 

عرض المفاهيم العامة للتجارة االلكترونية ونماذجها والبنية التحتية الالزمة  لتقديم التجارة االلكترونية تهدف

لتطبيقاتها ، باإلضافة لبعض المواضيع ذات العالقة ، مثل األسواق االلكترونية، سلسلة التجهيز والمزودات 

ع االلكتروني من خالل االنترنت ، مع جانب عملي يشمل إنشاء موقع تجاري الكتروني االلكترونية، وأساليب الدف
 .HTML باستخدام لغة

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

القرن  في بدايات التسعينات من اإلنترنت انتشار ظهر مع االقتصاد جديد في عالم مصطلحالتجارة االلكترونية 
الماضي من خالل أنظمة تبادل  القرن في السبعينات أشاروا إلى وجودها من الباحثين ، إال أنَّ بعضالعشرين

 الصناعية الشركات المعلومات اإللكترونية بين
 

 
 الكتب المنهجية

 

 تجارة الكترونية )د. محمد نور صالح الجداية و د. سناء جودت خلف(

 عبدهللا نافع احمدتأليف -اإللكترونيةالتجارة 

 ربيع الهاشميالدكتور  -التجارة االلكترونية 

 
 المصادر الخارجية

 

 في علم التجارة االلكترونية المواقع االلكترونية المتخصصة

 
 تقديرات الفصل

 

 االمتحان النهائي السعي النشاط الصفي والحضور 2امتحان شهر  1امتحان شهر 

20% 20% 10% 50% 50% 

 
 معلومات أضافية
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