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 مالحظات نقاط تحتاج الى تحسين نقاط القوة (تالمعارف،المهارات،الكفايا)مخرجات التعلم التسلسل

 معرفة مفهوم التسويق ومراحل تطوره  -1 1
 ته.المزيج التسويقي وكيفية إدار علىالتعرف -2

يدل التحليل على ان الطالب اكتسبوا 
المعرفة بمفهوم  جدا في نسبة جيدة

 التسويقي  والمزيجالتسويق 

البعض لدية ضعف في عملية استرجاع 
المعلومة لذا وجب التنبيه على ضرورة 

 معا  والحفظالفهم 

 

 لعماات األاإللمام بالمفاهيم األساسية إلدارة بيان-1 2
 اإللمام بأساليب بناء قواعد البيانات-2

يدل التحليل على ان الطالب اكتسبوا 
نسبة جيدة جدا في معرفة المفاهيم 

في  والضروريةاألساسية  واألساليب
 ادارتها وكيفيةقواعد البيانات 

في مجال  أكثرحث الطالب على االهتمام 
 قواعد البيانات  وتطبيقاتبرمجيات 

 

 ظمةالتعرف على مفهوم االدارة والمدير والمن-1 3
 )التخطيط،التعرف على الوظائف االدارية -2

 بة(صنع واتخاذ القرار ، التوجيه، الرقاالتنظيم،

 

يدل التحليل على ان الطالب اكتسبوا 
معرفة ممتازة في مفهوم اإلدارة 

 اإلدارية الرئيسية  والوظائف والمؤسسة

حث الطالب على دراسة حاالت دراسية 
 في يتعمقعن وظائف اإلدارة حتى  أكثر

 الكبيرة ألهميتهافهم الوظائف الرئيسية 
 ة جدا في حياة الطالب الدراسية و العملي
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 معرفة مفهوم إدارة العمليات وتطورها.-1 4
تقدير حجم الطلب على منتجات الشركات -2

 الصناعية

يدل التحليل على ان الطلبة اكتسبوا 
 وفروعهامعرفة جيدة في إدارة العمليات 
 والتخطيطمن حيث تقدير حجم الطلبات 

 في الشركات  والرقابة

للتركيز على معرفة  أكثرالطالب بحاجة 
م قساادارتها بكافة ا وكيفيةت الية العمليا
المختلفة من لحظة  وبأشكالهاالمؤسسة 

دخول المواد الخام الى خروجها على 
 شكل منج نهائي

 

م يهقدرة على فهم المصطلحات االدارية والمفا-1 5
 اإلنجليزيةاالدارية باللغة 

القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة -2
 والتطبيق العملي

يدل التحليل على ان الطلبة تعاني من 
ضعف في القدرة على اكتساب المعرفة 
في تخصص إدارة االعمال باللغة 

 اإلنجليزية 

 وزيادةتقوية الطالب باللغة اإلنجليزية 
 معدالت القبول 

 

لب الطا تنمية المهارات المعرفية واإلدراكية لدى-1 6
 االعمالمن خالل تعريفه بمفهوم وطبيعة  

 اإللكتروني.
شطة عبر نإكساب الطالب لمهارات دارة األ-2

ي ة فاالنترنت واالستفادة من التطورات التكنولوجي
 هذا المجال.

التحليل يدل على ان الطالب اكتسبوا 
معرفة جيدة في االعمال االلكترونية من 
حيث المفهوم و الطبيعة و االنواع و 
 القدرة على ممارست االنشطة االلكترونية

 ن خالل االنترنتم

تدريب الطلبة على استخدام تطبيقات 
 و االعمال االلكترونية بشكل اكثر اتساعا

اكثر تفصيال من حيث نوعية الخدمات و 
مجالها مثل الخدمات االلكترونية في 

 المؤسسات الحكومية 

 

نظم  ل المفاهيم األساسية إكساب الطالب -1 7
 هنشأت وتطور المعلومات اإلدارية

ظم نالعالقة بين  اكساب الطالب مهارات تحليل-2
 المعلومات ومنظمات األعمال.

يدل التحليل على ان الطالب اكتسبوا 
معرفة جيدة جدا في نظم المعلومات 
االدارية من حيث المفاهيم االساسية و 
 كيفية استخدام النظم المعلومات في خدمة

المؤسسة و الحصول على الميزة 
 التنافسية

 مقدرة الطالب على التمييز و بينزيادة 
النظم من حيث النوع و مكان االستخدام 

 و كذالك الغرض من االستخدام

 

 


