
 األوزان النسبية للوحدات الدراسية
 اإلدارة المعلوماتيةفرع التعليم:                                         نظم معلومات إداريةالمبحث: 

 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية

 %45 السادسة: طرق بناء نظم المعلومات

 %33 السابعة: الشبكات واالتصاالت

 %22 المعلومات وأمنهاالثامنة: رقابة نظم 

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
للوحدة األولى موزعة وفق ا ( فقرة تقريبا 14( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )30مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

( فقرات في مستوى القدرات 3( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، )6( فقرات في مستوى المعرفة، )5اآلتي: )
 العقلية العليا.
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية
 اإلدارة المعلوماتيةفرع التعليم:                                  إحصاء األعمال )الدراسة الخاصة(المبحث: 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية

 %50 الوحدة الخامسة: السالسل الزمنية

 %50 السادسة: المتغيرات العشوائيةالوحدة 

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
ا للوحدة األولى موزعة وفق تقريبا ( فقرة 15( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )30مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

( فقرات في مستوى القدرات العقلية 3( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، )6( فقرات في مستوى المعرفة، )6اآلتي: )
 العليا.
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 
 اإلدارة المعلوماتيةفرع التعليم:                                                                )الدراسة الخاصة( أساسيات اإلدارةالمبحث:    
 

 الوزن النسبي حدة الدراسيةالو  الفصل الدراسي
الفصل األول

 
 %28 لرقابة: االخامسةالوحدة 

 %22 اتخاذ القرارات وحل المشكالت: السادسةالوحدة 

الفصل الثاني
 

 %27 الدافعية واألداء: السابعةالوحدة 

 %23 االتصال: الثامنةالوحدة 

 
 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40فهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )(، ال%40تي: المعرفة )سئلة على مستويات القياس كاآلتتوزع األ •
 ولى موزعة وفق اآلتي: ا للوحدة األتقريًب  ة( فقر11ن يحتوي االمتحان على )أنه من المتوقع إ ف( فقرة مثًل 40يتكون من ) االمتحانكان  إذا مثال: •

 ليا.في مستوى المهارات العقلية الع ة( فقر2في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، و)( فقرات 5( فقرات في مستوى المعرفة، و)4)
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية                                                              

 اإلدارة المعلوماتيةفرع التعليم:                      )دراسة خاصة(  3برمجة الحاسوب / م المبحث:

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية

 %46 األولى: جمل اتخاذ القرار

 %31 الثانية: جمل التكرار )الدوران(

 %23 الثالثة: تطبيقات برمجية باستخدام فيجوال بيسك

 

 .(%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
( فقرة تقريبا للوحدة األولى موزعة وفق 14مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )( فقرة 30مثال: إذا كان االمتحان يتكون من ) •

في مستوى القدرات العقلية  ( فقرة2( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، )6( فقرات في مستوى المعرفة، )6اآلتي: )
 العليا.
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية

 
 المعلوماتية رع التعليم:ف                           )الدراسة الخاصة( التجارة االلكترونيةالمبحث:     

  

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية 

 ٪25 مبادئ الحماية وأمن المعلومات : األولى
 ٪35 االلكترونيةطرق تبادل المالي والبنوك : الثانية
 ٪40 التسوق اإللكتروني وإدارة عالقات الزبائن : الثالثة
 

  ٪(20، قدرات عقلية عليا )(٪40)، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات (٪40: المعرفة )سئلة على مستويات القياس كاآلتيتتوزع األ •

ولى موزعة وفق للوحدة األ ا( فقرة تقريًب 10على ) االمتحان فإنه من المتوقع أن يحتوي فقرة مثًل ( 40)يتكون من  االمتحانذا كان إ: مثال •
   .فقرات في مستوى المهارات العليا (2) ،فقرات في مستوى الفهم والتطبيق (4)و، ( فقرات في مستوى المعرفة4) :اآلتي
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 األوزان النسبية للوحدات الدراسية
 اإلدارة المعلوماتيةفرع التعليم:                                         أنظمة المحاسبة المحوسبةالمبحث: 

 

 الوزن النسبي الوحدة الدراسية

 %40 المحاسبة المحوسبة في المؤسسات التجارية: السابعة

 %45 والمدفوعات المحوسبة في المؤسسات التجاريةدورة المشتريات : الثامنة

 %15 دورة المبيعات والمقبوضات المحوسبة في المؤسسات التجارية: التاسعة

 

 (%20(، قدرات عقلية عليا )%40(، الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات )%40تتوزع األسئلة على مستويات القياس كاآلتي: المعرفة ) •
ا للوحدة األولى موزعة وفق ( فقرة تقريبا 12( فقرة مثًلا فإنه من المتوقع أن يحتوي االمتحان على )30االمتحان يتكون من )مثال: إذا كان  •

في مستوى القدرات العقلية  ( فقرة2( فقرات في مستوى الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات، )5( فقرات في مستوى المعرفة، )5اآلتي: )
 العليا.
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