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: 
 .التسويق ميدان في والبحثي األكاديمي التعليم في وتميز ريادة

 
: 

  .التسويقاإلسهام في إعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة في مجاالت 
 

:
 يهدف القسم إلى تحقيق ما يلي:

 توفير بيئة تعليمية ذات مستوى عال. .1
 القيام بإعداد كوادر بشرية متخصصة في علم التسويق. .2
 مجاالت التسويق.إجراء أبحاث ميدانية متخصصة في  .3
 ميًا.بناء وتعزيز الشراكات االستراتيجية مع قطاعات منظمات األعمال المختلفة محليًا وعال .4
رفد سوق العمل المحلي والدولي بكوادر بشرية مؤهله في مختلف علوم ومعارف ومهارات  .5

 علم التسويق.
 تمكين الخريجين من القدرة على اتخاذ القرارات التسويقية الفعالة. .6
 ساب الطالب مهارات التسويق والبيع واستقطاب العمالء الجدد والمحافظة على العمالءإك .7

 الحاليين وكيفية قراءة األسواق وتحليلها.
 

 
ان يكون الطالب قادرا على إجراء البحوث الكمية والنوعية وتطبيق هذه المعرفة في إنجاز  .1

 الحقا.البحوث التسويقية في منظمات األعمال، واالستفادة منها في مشروع التخرج 
ومات القدرة على التحليل والتفكير الناقد وتوظيف المعارف التسويقية المكتسبة واستخدام المعل .2

رارات اإللكترونية واألساليب الكمية والنوعية في اتخاذ وتقييم الق قواعد البياناتو التسويقية 
 التسويقية في بيئة األعمال وحل المشكالت التسويقية التي تواجهها المنظمات.
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القدرة على تحليل العوامل الداخلية والخارجية والتعرف على الفرص والتهديدات في البيئة  .3
 التسويقية للمنظمة. االستراتيجيةوتأثيرها على 

 ان يمتلك المعرفة والمهارة في تحديد احتياجات الزبائن وتحديد الطلب على السلع والخدمات .4
 المقدمة من المنظمة، وتحديد الزبائن المحتملين والفرص التسويقية المحتملة لصياغة الخطط

 التسويقية لمنظمات األعمال.
التسويق المتمثلة في تخطيط وتطوير السلع والخدمات  أن يكون قادرا على تنفيذ وظائف .5

 والتسعير والتوزيع والترويج واإلعالنات في األسواق المحلية والدولية.
أن يفهم ويقدر دور التسويق في صياغة وتنفيذ ومراقبة االستراتيجيات التسويقية في خدمة  .6

 السوق المستهدف.
ؤهله لشغل ووظائف متخصصة في إدارة أن يمتلك المعرفة العميقة والمتخصصة والتي ت .7

 العالمة التجارية وبحوث التسويق والعالقات العامة والمبيعات.
 

 

 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي: (132) من التسويق تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 

%20.5 27 متطلبات الجامعة أوالً   

%14.6 24 متطلبات الكلية ثانياً   

%57.6 69 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثاً   

%7.3 12 مواد مساندة رابعاً   

132 100%  
 

 

 

         4  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  لالتسلســــ
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 18 مجال نظري() اساسيات التسويق. 0

 15 نظري( عمليات التسويق. )مجال 1

 9 نظري( التسويق التسهيلي. )مجال 2

 9 نظري( التسويق التطبيقي. )مجال 3

 12 المساند. المجال 4

 3 التدريب العملي. 5

 3 مشروع التخرج 6

 0 تقييم مواد السنة الرابعة. 7

8   
9   

 
 
 

27
 

 ساعة معتمدة( 18: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

  
 3 العلوم العسكرية 55011101

 3 (1اللغة العربية ) 55011102

 3 (1اللغة االنكليزية ) 55011103

 3 مهارات حياتيه 55011204

 3 والمهارات المعرفية األساسيات 55011205

 3 واإلبداعالريادة  55011306

 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

 0 اللغة العربية استدراكي 55011108

 0 االنجليزية استدراكياللغة  55011109

 0 مهارات الحاسوب استدراكي 55011110

18
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 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (ساعات معتمدة 9) :االختياريةمتطلبات الجامعة  ب.
 

   
 - 3 (2اللغة العربية ) 55021101
 - 3 (2اللغة االنجليزية ) 55021102
 - 3 مبادئ علم النفس 55021203
 - 3 اإلنسانحقوق  55021204
 - 3 الفن إلىمدخل  55021305
 - 3 الثقافة اإلسالمية 55031101
 - 3 الحضارة العربية اإلسالمية 55031102
 - 3 وفلسطين األردنتأريخ  55031203
 - 3 اإلدارة في حياتنا 55031204
 - 3 التجارة اإللكترونية إلىمدخل  55031305
 - 3 الثقافة القانونية 55031306
 - 3 صحة الفرد والمجتمع  55041101

55041102 
تكنولوجيا المعلومات وحل 

 المشكالت 
3 

- 

 - 3 البيئة والمجتمع 55041203
 - 3 الغذاء والصحة 55041204
 - 3 االقتصاد والزراعة 55041205
 - 3 السالمة المهنية 55041306
 - 3 االتصاالت واالنترنت 55041307
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24
 

 ساعة معتمدة( 24) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

 ------ --- 3 3 اساسيات االدارة 21011101
 ------ --- 3 3 (1مبادئ المحاسبة) 22011101
 ------ --- 3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101
 ------ --- 3 3 مبادئ التسويق 24011101
 ------ --- 3 3 مبادئ اإلدارة المالية 23011101
 ------ --- 3 3 (1مبادئ التأمين) 23041101
 ------ --- 3 3 مبادئ نظم المعلومات اإلدارية 25011101
 ------ --- 3 3 مبادئ اإلحصاء 25051102

24240
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من )..........( متطلبات الكلية االختيارية: يختار الطالب  ب.
 

     يوجد ال 
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69
 

 ساعة معتمدة( 54) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

 24011101 --- 3 3 سلوك المستهلك 24011102
 24011101 --- 3 3 تخطيط وتطوير المنتجات 24012103
 24011101 --- 3 3 قنوات التوزيع 24012104
 24011101 --- 3 3 االتصاالت التسويقية  24012105
 24011101 --- 3 3 إدارة المبيعات 24012206
 24011101 --- 3 3 إدارة التسويق 24022101
 24011101 --- 3 3 استراتيجية التسويق 24022103
 24011101 --- 3 3 بحوث التسويق 24023102
 24011101 --- 3 3 إدارة العالمة التجارية 24023204
 24011101 --- 3 3 التسويق الدولي 24024105
 24012105 --- 3 3 التسويق االلكتروني  24033101
 24012206 --- 3 3 البيع الشخصي 24033102
 24022101 --- 3 3 تطبيقات عملية في اإلعالن 24033103
 24022101 --- 3 3 إدارة عالقات الزبائن 24033204
 24022103 --- 3 3 تسويق الخدمات 24044101
 24022103 --- 3 3 التسويق الصناعي 24044102
 24022103 --- 3 3 التسويق المصرفي 24044103
 24022103 --- 3 3 التسويق السياحي 24044104

54540
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 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 15)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

 24022101 --- 3 3 إدارة التسعير 24012207
 24012104 --- 3 3 إدارة التجزئة 24022205
 24011101 --- 3 3 نظم المعلومات التسويقية 24022206
 24022101 --- 3 3 إدارة المعرفة التسويقية 24022207
 24011101 --- 3 3 التجاريةإدارة المعارض  24033205
 24011101 --- 3 3 إدارة العالقات العامة 24033206
 24033101 --- 3 3 شبكات التواصل االجتماعي 24033207
 24011101 --- 3 3 إدارة التفاوض 24033208
 24011101 --- 3 3 التسويق االجتماعي 24044205
 24011101 --- 3 3 التسويق الزراعي 24044206
 24011101 --- 3 3 التسويق األخضر 24044207
 ------ --- 3 3 التدريب العملي 24044208
 ------ --- 3 3 مشروع التخرج 24044209

 

12
 

 21011101 --- 3 3 إدارة الموارد البشرية 21012205
 21011101 --- 3 3 إدارة سلسلة التزويد 21042203
 -------- --- 3 3 التشريعات التجارية 21051201
 22011101 --- 3 3 المحاسبة اإلدارية 22034201

12 12 0 
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 ------------ ------------ 3  أساسيات اإلدارة 21011101

 ------------ ------------ 3 (1) مبادئ المحاسبة 22011101

 ------------ ------------ 3 مبادئ اإلدارة المالية  23011101

 ------------ ------------ 3 مبادئ التسويق  24011101

 ------------ ------------ 3 مبادئ نظم المعلومات اإلدارية  25011101

 ------------ ------------ 0 الثقافة والسلوك الجامعي 55011307

  15 المجموع
 

 ------------ ------------ 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 23051101

 ------------ ------------ 3 (1مبادئ التامين ) 23041101

 ---------- ---------- 3 اإلحصاءمبادئ  25051102

 ---------- ---------- 3 العلوم العسكرية 55011101

 ---------- ---------- 3 (1اللغة العربية) 55011102

   15 المجموع
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 -------- 24011101 3 التسويق إدارة 24022101

 ---------- 24011101 3 المستهلك سلوك 24011102

 -------- 22011101 3 التكاليف محاسبة 22034201

 ---------- 24011101 3 المنتجات وتطوير تخطيط 24012103

 --------- --------- 3 جامعة اختياري مادة ---------

  15 المجموع
 

10232402  -------- 24022101 3 بحوث التسويق 

 ---------- 24011101 3 قنوات التوزيع 24012104

 ---------- 24011101 3 االتصاالت التسويقية  24012105

 -------- 21011101 3 ادارة سلسلة التزويد 21042203

 ---------- --------- 3 مادة تخصص اختياري ---------

   15 المجموع
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 -------- 24012101 3 تطبيقات عملية في االعالن 24033103

 ---------- 24022101 3 إدارة العالمة التجارية 24023204

 ---------- -------- 3 مهارات حياتيه  55011204

 -------- ---------- 3 (1اللغة االنجليزية ) 55011103

 ---------- ---------- 3 األساسيات والمهارات المعرفية  55011205

 ---------- --------- 3 مادة اختياري تخصص ---------

  18 المجموع
 

 -------- 24022101 3 عالقات الزبائنإدارة  24033204

62401220  ---------- 24011101 3 المبيعات إدارة 

12206240 3 البيع الشخصي 24033102  ---------- 

 -------- ---------------- 3 واإلبداعالريادة  55011306

 ---------- --------- 3 مادة اختيارية تخصص ---------

 ---------- --------- 3 اختياري تخصصمادة  ---------

   18 المجموع
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 -------- 24012105 3 التسويق االلكتروني 24033101

21032240  ---------- 24022101 3 التسويق استراتيجية 

32402210 3 التسويق الصناعي 24044102  ---------- 

24108240  -------- 24022101 3 التسويق الدولي 

 ---------- --------- 3 مادة اختياري جامعة ---------

 ---------- --------- 3 مادة اختياري تخصص ---------

  18 المجموع
 

32402210 3 التسويق المصرفي 24044103  -------- 

32402210 3 التسويق السياحي 24044104  ---------- 

32402210 3 تسويق الخدمات 24044101  ---------- 

 -------- ----------- 3 التشريعات التجارية 21051201

 ---------- 21011101 3 الموارد البشريةادارة  21012205

 ---------- ----------- 3 مادة اختياري جامعة ---------

   18 المجموع
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 المادة الرقم
متطلب سابق  نظري(ساعات معتمده 3) Principles of Marketing( مبادئ التسويق 24011101) 1

اسة )بال( : يهدف هذا المساق إلى  تعريف  الطلبة  بالمبادئ والمفاهيم التسويقية الحديثة ويشمل در 
ق، التسويق، سلوك المستهلك،  معلومات وبحوث التسوي التسويقية تجزئةتطور مفاهيم التسويق، البيئة 

لسياسات السعرية واالتصاالت األسواق المستهدفة، تطوير المنتجات، القنوات التسويقية، وضع ا
 التسويقية المتكاملة.

ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3: )Marketing Management( إدارة التسويق 24022101) 2
يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمهارات ذات عالقة بكيفية تطبيق الوظائف  (:24011101)

ي والقيادة اإلدارية على النشاط التسويقي، ومهارة التخطيط التسويقي، والتنظيم والتنسيق والتوجيه التسويق
دقيق التسويقي بة والتالرقا التسويقية وأخيراً والتنفيذ لألنشطة التسويقية، وعملية اتخاذ القرارات  والسيطرة،

 وخصائص مدير التسويق العالمي.
ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3) Consumer Behavior( سلوك المستهلك 24011102) 3

 (: يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالسلوك اإلنساني24011101)
لجماعات اماذج السلوكية المختلفة المفسرة للسلوك الشرائي، مثل وأهميته في دراسة السلوك الشرائي، وبالن

اك ، المرجعية ، والطبقات االجتماعية وأسلوب الحياة ، والعالقات العائلية ، وكذلك التعلم ، واإلدر 
اإلدراك و والشخصية واالتجاهات والعوامل النفسية وأسلوب الحياة ، والعالقات العائلية ، وكذلك التعلم ، 

نعة في لالتصاالت المقت االستراتيجيةلشخصية واالتجاهات والعوامل النفسية واألدوار واالستخدامات ، وا
 التسويق .

:  Products Development and Planning وتطوير المنتجات ( تخطيط24012103) 4
 (: يركز هذا المساق على دراسة تخطيط وتطوير24011101ساعات معتمده نظري( متطلب سابق )3)

دارة المنتجات الحديثة، وكذلك تعريفه بالمبادئ العام ة المنتجات وتعريف الطالب بمفهوم المنتج وا 
مات واألساسية إلدارة المنتجات وأهمية ودور إدارة المنتجات في التخطيط االنتاجي للمنتج لدى المنظ

ا رض تطوير المنتج بماألعمال وكذلك بالسياسات واالستراتيجيات الخاصة بتطوير المنتج والجودة  بغ
 يتفق مع األسواق وتحدياتها واحتياجات المستهلكين، وكذلك المنافسة المحلية والدولية.
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ساعات معتمده نظريAdvertising Applied( :3 ) ( تطبيقات عملية في اإلعالن 24033103) 5
ن سمة ( :يركز هذا المساق على دراسة اإلعالن  حيث يعتبر اإلعال24022101متطلب سابق )

أساسية من سمات العصر الحالي ، ولون من ألوان المعرفة اإلنسانية كيف ال ، وقد أصبح يحاصرنا 
حيثما سرنا واتجهنا ففي داخل المنزل نستقبل مئات اإلعالنات عبر شاشات التلفزيون ، ومن خالل 

بعامطالعتنا للصحف و المجالت اليومية ويهدف المساق إلى تزويد القارئ بأسس ومفاه ده يم اإلعالن وا 
خراج اإلعالن والرسالة والوسيلة اإلعالنية والحمالت والوكاالت اإلعالنية دارته وفن تصميم وا  وأسلوب  وا 

 بناء نموذج اإلعالن .
ساعات معتمده نظري( متطلب 3: )Electronic Marketing( التسويق االلكتروني 24033101) 6

 والياته،لتعريف بمفهوم التسويق االلكتروني وأهميته ( يهدف هذا المساق إلى ا24012105سابق )
ق تطبيقات التسويق االلكتروني في األسواق االستهالكية وأسوا االلكتروني،عناصر المزيج التسويقي 

 البينية.األعمال أو ما يعرف بالتجارة االلكترونية   
نظري( متطلب سابق ساعات معتمده 3: )Selling Management( إدارة المبيعات 24012206) 7

عداد الموازنات  إلى تعريف الطلبة بعملية( يهدف هذا المساق 24011101) التخطيط االستراتيجي وا 
دارة المناطق وتنظيمها باإلضاف ة إلى وكذلك تطوير الوظائف البيعية بما يتعلق بالعالقة مع الزبائن وا 

 .  وقيادة ، وتوجيه ، وتحفيز رجال البيع الطلب،التنبؤ وتحديد 
ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3: ) ServicesMarketingالخدمات ( تسويق 24044101) 8

( يهدف هذا المساق إلى  تعريف  الطلبة بمفاهيم التسويق الحديثة في مجال الخدمات 24022103)
ضيع والتحديات المتمثلة في إدارة وتسليم خدمات ذات جودة عالية للزبائن. كما يبحث المساق في الموا

دارة توقعات الزبائن وتقييم الخدمات، المزيج التسويقي للخدمات تصميم  التالية: دارة إ ة،الخدمفهم وا 
ى الطلب على الخدمة، االتصال مع الزبائن إليصال وعود فعالة ومنطقية لهم. والمشكالت المترتبة عل

 الخدمات.تسويق 
( نظري ساعات معتمده3: )Marketing Communication( االتصاالت التسويقية 24012105)  9

هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات الالزمة في  ( يهدف24011101متطلب سابق )
ويقية االتصاالت التسويقية في بيئة األعمال ذات التنافسية الشديدة ، استخدام  مفهوم االتصاالت التس

 المتكاملة بنظرة شمولية والحديث عن عناصر المزيج الترويجي واستخداماتها المختلفة.
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ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3)Marketing Researchسويق ( بحوث الت24023102) 10
يق (: يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات الالزمة لتطبيق بحوث التسو 24022101)

 ،يتمكن الطلبة من فهم الحاالت البحثية في التسويق  المساق،وعند اكتمال تدريس  الواقع.على أرض 
لك تواستخدام األدوات البحثية المناسبة لمعالجة المشاكل البحثية في التسويق . وتمكينهم من تطبيق 

 المهارات على دراسة مشكالت تسويقية موجودة في البيئة األردنية.
ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3: ) PersonalSellingالشخصي ( البيع 24033102) 11

( يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات ذات العالقة بأساليب البيع 24012206)
جراء الحوار ألبيعي .  المختلفة، ومهارات التعامل مع الزبائن، وا 

نظري( متطلب سابق ساعات معتمده 3: )distribution channelsالتوزيع ( قنوات 24012104) 12
 (التجزئةتاجر  الجملة،تاجر  )المنتج،( يهدف هذا المساق إلى دراسة أعضاء قناة التوزيع 24011101)

لى قناة دراسة العوامل البيئية المختلفة التي تؤثر ع ووظائفهم.مع االهتمام بها والتركيز على أنواعهم 
ت التوزيعية مراقبة وتقييم النشاطا كفؤة.وات توزيعية تصميم قن التوزيع.األبعاد السلوكية لقنوات  التوزيع.

 في قنوات التوزيع . 
ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3)Retail Management( إدارة التجزئة 24022205) 13

ومعرفة  التجزئة،ز هذا المساق على دراسة إدارة تجارة يركالت (: يهدف هذا المساق إلى24012104)
كنولوجيا وكيفية استخدام الت التجزئة،مؤسسات تجارة  وأنواع التجزئة، االستراتيجي لتجارة كيفية التخطيط

استخدام حق االمتياز في إدارة تجارة  التجزئة. ثمفي تجارة التجزئة وطرق تمويل مؤسسات تجارة 
 زئة.التجالرقابة على نشاطات تجارة  التجزئة ووسائلوتخطيط المزيج التسويقي لمؤسسات تجارة  التجزئة.

ساعات معتمده نظري( متطلب 3: )International Marketing( التسويق الدولي 24024108) 14
( يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالبدائل من الطرق المستخدمة في دخول 24022101سابق )

ي فودراسة وتقييم فرص النجاح والمخاطر  األسواق الخارجية، وكيفية المفاضلة بينها، بمهارات تحليل
األسواق الخارجية، وكيفية إدارة عناصر المزيج التسويقي على ضوء االختالفات فيما بين البيئات 

 .الخارجية
ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3: )Marketing Strategyالتسويق  استراتيجية( 24022103) 15

( يهدف هذا المساق إلى تقديم مزيد من المعرفة المتعمقة في إدارة األنشطة التسويقية 24022101)
كساب  على أساس ربط الموارد المتاحة بالفرص التسويقية التي تنشأ عن المتغيرات والمستجدات البيئية. وا 
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النتائج المتحققة،  الطلبة مهارات التفكير بعيد األمد، تمكنهم من تحليل واقع األنشطة التسويقية على ضوء
تمهيدًا لرسم سياسة واضحة مستقباًل، وتعريفهم بالبدائل االستراتيجية في ظل األزمات االقتصادية 

 المختلفة.
ساعات معتمده نظري( متطلب 3) :Brand Management( إدارة العالمات التجارية 24023204) 16

عالمة التجارية وما يمكن أن تقدمه ( يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بال24022101سابق )
يفية السلوك الشرائي للمستهلك وارتباطه بها، ك فيلمالكها، العالمة التجارية كعامل مهم في التأثير 

ها اختيار مركز مناسب للعالمة التجارية في السوق أو توسيع نشاطها، ودور العالمة التجارية في كون
 منتجات وتعظيم قيمتهاأداة رئيسية بالغة األهمية في تمييز ال

مده نظري( متطلب ساعات معت3: )Nogashition Managementإدارة التفاوض (24033208) 17
( يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بمفهوم التفاوض وأهميته، مقومات نجاح 24011101سابق )

والتوصل إلى أساليب التفاوض، التعرف على تقنيات وأساليب التفاوض، أسباب نجاح وفشل التفاوض، 
 وطرائق التفاوض األفضل

ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3) :Industrial Marketing( التسويق الصناعي 24044102) 18
( يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بطبيعة التسويق الصناعي، أنواع السلع 24022103)

الصناعية، التخطيط االستراتيجي للتسويق الصناعية، الطلب على السلع الصناعية، تجزئة األسواق 
 الصناعي، استراتيجيات المزيج التسويق الصناعي.

ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3) :Tourism Marketing( التسويق السياحي 24044104) 19
التعريف بأهمية التسويق السياحي سواء الخارجي او الداخلي ( يهدف هذا المساق إلى ت24022103)

ع ملفهم طبيعة الخدمة السياحية، وكيفية التخطيط لها، وموائمتها  يد الطلبة بالمعرفة الالزمةوتزو 
كيفية متطلبات الزبون السائح، من خالل تعريفهم بالسياحة التاريخية، والدينية، والعالجية، ...الخ، و 

 إدارة الخدمات الفندقية.
ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3) :Banking Marketing ( التسويق المصرفي24044103) 20

هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمبادئ العامة للتسويق المصرفي، وتحليل  ( يهدف24022103)
رفية، الخدمات المصرفية، والسلوك الشرائي ومحدداته، وسلوك المستهلك، والبيئة التسويقية للخدمة المص

م مات المصرفية، وأنماط العمالء وطرق التعامل معهوتطوير وابتكار الخدمات المصرفية، وتسعير الخد
 والمستجدات المحلية والعالمية في المجال المصرفي.
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 ساعات معتمدهMarketing Information System(:3نظم المعلومات التسويقية  (24022206) 21
ويقية يركز هذا المساق على دراسة موضوع نظم المعلومات التس( 24011101( متطلب سابق )نظري

نظام وأهمية ومفهوم  المعلومات اإلدارية ويهدف الى تزويد الطلبة بمهارات ومعلومات حول نظم
نظام  ومكونات وأنواعنظام المعلومات التسويقية  ومكونات وأنواع ومصادرالمعلومات التسويقية 

 االستخبارات التسويقية. التسويقية ونظامالمعلومات التسويقية ونظام دعم القرارات 
ساعات Marketing Knowledge Management: (3( إدارة المعرفة التسويقية 24022207) 22

( يركز هذا المساق على دراسة إدارة المعرفة التسويقية  24022101معتمده نظري( متطلب سابق )
ق كأسس ومفاهيم أوليه ونظريات وأهداف والعوامل المؤثرة عليها وخطواتها وطرقها ومصادرها في السو 

جوهرها  المحلي والدولي فعند الحديث عن إدارة المعرفة التسويقية  ال بد من اإلشارة إلى كونها تمثل في
(( لكونها تمثل Organization Knowledge Managementالمعرفة الكلية للشركة جزءًا من إدارة 

 في حقيقتها ذلك الجزء الحيوي من معرفة الشركة والذي يدور حول إدراك أهمية السوق ممثل بزبائنه
 أساسًا كمصدر مهم من مصادر إدارة المعرفة ويهدف المساق الى تزويد الطالب  بالمهارات األساسية

 ة والمعرفة التنظيمية في الشركة .للمعرف
ساعات معتمده Relationships Public Management( :3 ( إدارة العالقات العامة24033206) 23

( يركز هذا المساق على دراسة موضوع إدارة العاقات العامة ألنها 24011101نظري( متطلب سابق )
لتعامل االعاكسة ألشكال  المرآهتمثل أداة معرفية ووظيفة اتصالية ذات طابع مهم في حياتنا اليومية فهي 

اإلنساني الصحيح ويهدف إلى تزويد الطلبة بمهارات ومعلومات حول مفهوم وسمات وأهمية وأهداف 
ية والرأي مة وبرامجها وعالقتها بالعملية اإلدارية وعملية اتخاذ القرارات  ودورها في التنملعالقات العا

العام وكيف هي مع جماهير المنظمة وتنظيم أجهزة العالقات العامة وكيف هي في المنظمات الدولية 
. 

 ساعات معتمده نظريSocial Media Nets( :3)االجتماعي ( شبكات التواصل 24033207) 24
التعريف بشبكات التواصل االجتماعي وواجهات (يتضمن هذا المساق24033101متطلب سابق )

تروني التواصل االجتماعي المستخدمة من قبل الزبائن، والفروقات بين التسويق التقليدي والتسويق اإللك
الوعي  عن طريق الشبكات االجتماعية. والتعريف بأهمية الشبكات االجتماعية كأدوات تستخدم لبناء

ف األعمال، وكيفية تطوير وتقديم خطة تسويقية مكتوبة لتحقيق اهدا وتعزيز قطاعبالعالمة التجارية 
 الشركة من خالل استخدام الوسائل االجتماعية.
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متطلب سابق  :ساعات معتمده نظريPricing Management(3)التسعير( إدارة 24012207) 25
ة عملية التسعير كأسس ومفاهيم أوليه ونظريات وأهداف يركز هذا المساق على دراس ( 24022101)

 والخدمي حيثالتسعير والعوامل المؤثرة عليه وخطواته وطرقه واألسعار في السوق الدولي والصناعي 
عملية التسعير هي تطبيقات عملية وواقعية وليست مجرد افتراضات شخصية لرجل  سياسات وقراراتإن 

ة وعملها التسويقية واإلدارية والتي يقرر فيها مستقبل الشرك االستراتيجيةالتسعير تبنى عليها القرارات 
والتي تتعامل مع جملة عوامل   والخدماتي( )السلعيوهي من عناصر المزيج التسويقي  السوق.في 

 ومتغيرات وظروف بيئية وبشرية وسلوكية يصعب التعامل والسيطرة  عليها والتحكم فيها والن سياسات
التسعير  هي من ابرز واهم وأصعب النشاطات واألعمال والوظائف والجهود التي تمثل الخط األمامي 

قات اتية الربحية منها وغير الربحية مرتبطة بعالللشركات ومنظمات األعمال بأنواعها المختلفة والخدم
فنية لها و تبادلية مع البيئة المحيطة بكل قواها وعواملها ومتغيراتها المختلفة،  وتكتنفها مشاكل إدارية 

 أثارًا سلبية على إدارة هذه المؤسسات .
عات ساConsumer Relationships Management: (3إدارة عالقات الزبائن(24033204) 26

يركز هذا المساق على دراسة موضوع إدارة عالقات ( 24022101( متطلب سابق )نظري معتمده
زويد الزبائن او ما يسمى بتسويق العالقات ويهدف المساق إلى بناء عالقات طويلة األمد مع الزبائن وت

 شمولي ومعرفةالتسويق ال والبقاء وعنالطلبة بمعلومات عن أركان المنظمة في تحقيق النجاح والنمو 
عالقة الزبون وسلوكه والزبون والجودة وخطوات إدارة العالقات مع الزبون ورضا ووالء وقيمة الزبون وال

دارة العالقات مع الزبائن   الكترونيا.مع إدارة المعرفة وا 
ساعات معتمده Trade Exhibition Management (3  ( إدارة المعارض التجارية24033205) 27

الطالب لمحه عامه عن )أداره  يهدف هذا المساق إلى إعطاء (24011101سابق ) نظري( متطلب
 اإلداريةسيتفهم الطالب الجوانب و والتسويق والصناعة.  في تخصص اإلدارةالمعارض التجارية( 

 علىهو الحصول  المساقوالغرض من  التجارية. والتسويقية والتشغيلية المتعلقة بصناعه المعارض
لمام بالتقنيات التجارية ألهميتها  معرفه متعمقة بالمجال التخصصي "لصناعه المعارض " وا 

داخل سياق  خاصة أحداثالالزمة للنجاح في تخطيط وتعزيز وتنفيذ وتقييم  اإلداريةواالستراتيجيات 
 التجاري. المعرض

ده نظري( متطلب ساعات معتم3: ) Agricultural Marketingالزراعي( التسويق 24044206) 28
( يركز هذا المساق على دراسة موضوع ومفهوم التسويق الزراعي وأهميته والمنافع 24011101سابق )
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االقتصادية للتسويق الزراعي. كما ويهدف المساق الى التعرف على مداخل دراسة وتحليل التسويق 
 الزراعي وأسواقنتاج اإل الزراعية وخصائصالزراعي الجوانب االستهالكية واإلنتاجية للمنتجات 

الزمني التســويقيـة والبعد  الزراعية والكفــاءةالمنتجات الزراعية والتركيب السوقي وأسعار المنتجات 
الزراعية الشكلي للتسويق الزراعي السـياسـة التسـويقية الزراعيـة وأهداف السياسة التسويقية  والمكاني والبعد

 تطبيقها. وطرق
ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3: ) Social Marketing  التسويق االجتماعي( 24044205) 29

(  يركز هذا المساق على دراسة موضوع التسويق االجتماعي  ألنه يعتبر أحد المجاالت 24011101)
ن ما المتميزة ذات الطابع الخاص في إطار التسويق بصفة عامة ، فالتسويق لم يعد يعني بالسلع فقط وا 

 شمل " الخدمات ، األفكار ، القيم  االجتماعية " حيث أنه أصبح من المعتاد أن نجد مصطلحأمتد لي
اع التسويق االجتماعي والذي ينطوي على استخدام مبادئ ومهارات علم التسويق وكذلك كل أساليب اإلبد

لى المساق ع واإلبهار اإلعالمي لترويج أفكار أو قيم اجتماعية أو سلوكيات مفيدة للمجتمع كما ويركز
عناصر وأساليب وأهداف ومجاالت مزيج التسويق االجتماعي وعلى مراحل التخطيط التسويقي 
االجتماعي وخطوات تخطيط  حمالت التسويق االجتماعي وعلى المسؤولية االجتماعية  وأخالقيات 

التواصل  العمل والثقافة التنظيمية ومهارات االتصال مع  اآلخرين وعلى عالقة االنترنت وشبكات
 االجتماعي والتسويق االجتماعي.

ساعات معتمده نظري( متطلب سابق 3: ) Green Marketing  ( التسويق األخضر24044207) 30
(  يركز هذا المساق على دراسة موضوع التسويق األخضر ألنه يعتبر أحد المجاالت 24011101)

م ارة اإلعمال بشكل عام  وان هذا المفهو المتميزة ذات الطابع الخاص في إطار التسويق وفي مجال إد
عي يعني أنها ذا صلة بالبيئة او بمسؤولية الشركة االجتماعية في مجال اإلنتاج والتسويق فضال عن س

 المنظمات في تحقيق حماية المستهلك ويزود المساق القارئ بفلسفة وفكر تسويقي جديد ومعاصر شامال
الن األخضر وتسعير وترويج وتوزيع المنتج األخضر وعالقة المستهلك األخضر والمنتج األخضر واإلع

التسويق األخضر في المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل والتسويق االجتماعي ودراسة حاالت 
 تطبيقية للتسويق األخضر .

يركز هذا المساق  ساعات معتمده نظريPractical Training: (3)العملي ( التدريب 24044208) 31
أن يقوم الطالب بالتدريب في إحدى الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها الجامعة لمدة فصل على 
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دراسي مع إجراء دوران للعمل في المنظمة وعلى أن يقدم الطالب تقرير متكامل عن المنظمة خالل فترة 
 تدريبه.

ز هذا المساق يرك ساعات معتمده نظريGraduation Project( :3) ( مشروع التخرج24044209) 32
على يقوم الطالب بتقديم مشروع مخطط لبحث علمي في تخصصه وينتهي الفصل بتقديم بحث علمي 

اجستير متكامل وفقا لدليل كتابة األبحاث العلمية المعمول به في الجامعة وذلك لتأهيله إلى مرحلتي الم
 والدكتوراه من ناحية أصول كتابة الرسائل الجامعية.

 
 


