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 (االلكتروني و التواصل االجتماعي التسويق في البكالوريوس : (بالعربيـة  العلمية الدرجة اسم
 

 عامة وشروط أحكام -أ

 .االشرق األوسط جامعة في بها  المعمول البكالوريوس درجة منح بتعليمات الخطة تلتزم
 

 :الخطة مكونات – ب

 (132) مــ  االلكتروني و التواصل االجتماعي التسويق في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة تتكـون

 :اآلتي النحو على موزعة  معتمدة ساعة

 

 المعتمدة الساعات  المتطلــــب نوع 

 أولا 

 27 الجامعــــــة متطلبــــــات

 اإلجبارية  المساقات -أ
 الختيارية  المساقات  -ب

18 
9 

ا   ثانيا

 21 الكلية  متطلبــــــات

 21 اإلجبارية المساقات 

ا   ثالثا

 81 القسم متطلبــــــات

 اإلجبارية  المساقات -أ
 الختيارية  المساقات  -ب

 المساقات المساندة  -ج

60 

12 
9 

ا   3 المواد حرة  رابعا

 132 المجموع 
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 الترقيم نظام  -ج

 :الكلية رمـز -1

 الكلية  الرمز 

 العمال  كلية 03

 :األقسام رموز -2

 التخصص الرمز

 المحاسبة 01

 ادارة االعمال 02

 واصل االجتماعيالتسويق االلكتروني و الت ، التسويق 04

 االدارة السياحية 05

 العلوم المالية والمصرفية 07

 : التسويق في البكالوريوس رموز مساقات لدرجة -3

 

0-9 0-9 41- 04 03 

                                                                                                                          

 القسم            الكلية             المستوى                  المجال                     تسلسل المادة        

 

 
 

 

 

 

 المساقات  أرقام في (المعرفي )المجال العشرات  منزلة مدلول -4

 
 رمز
 المجال

 اسم المجال المعرفي 

 اللكتروني أساسيات التسويق 0

 اللكتروني عمليات التسويق 4

 اللكتروني التطبيقيتسويق ال 5

 اللكتروني التسويق تقنيات  6

 التدريب الميداني و مشروع التخرج  9
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 :توزيع المواد -د

 

 ( ساعة معتمدة27أوالً: متطلبات الجامعة )

 ( ساعة معتمدة 18متطلبات الجامعة اإلجبارية: تتكون من ) -أ

 عملي نظري س.م المادة  رقم المادة 
المتطلب  

 السابق

   0 3 3 العلوم العسكرية * 0106129

   0 3 3 مهارات االتصال باللغة العربية ** 0106118

   0 3 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية *** 0106119

   0 3 3 المسؤولية المجتمعية 0106117

   0 3 3 مهارات حياتية 0106130

   0 3 3 مهارات التفكير العلمي 0106134

 ( ساعة معتمدة 9متطلبات الجامعة االختيارية: تتكون من ثالث مجموعات بواقع ) -ب

   0 3 3 مقدمة في القيادة و الريادة  0106109

   0 3 3 األمن و السالمة 0106108

   0 3 3 قضايا معاصرة 0106107

   0 3 3 حقوق االنسان 0106122

   0 3 3 الطاقة المتجددة في حياتنا  0106115

 0106099 2 1 3 مهارات الحاسوب 0106116

   0 3 3 الثقافة اإلسالمية 0106180

   0 3 3 القدس )القضية الفلسطينية( 0106123

 ( ساعة معتمدة 21ثانياً: متطلبات الكلية االجبارية )

 ( ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية االجبارية )

 عملي نظري س.م المادة  رقم المادة 
المتطلب  

 السابق

   0 3 3 مبادئ اإلحصاء 0106231

   0 3 3 ( 1مبادئ المحاسبة ) 0301101

   0 3 3 مبادئ اإلدارة  0302100

 0106231 0 3 3 منهجية البحث في األعمال 0302325

   0 3 3 مبادئ التسويق 0304101

 0301101 0 3 3 اإلدارة المالية  0307101

   0 3 3 االقتصاد الجزئي 0307111
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 ( ساعة معتمدة81ثالثا : متطلبات التخصص )

 ساعة معتمدة  (60)أ( متطلبات التخصص االجبارية 

 عملي نظري س.م المادة  رقم المادة
المتطلب  

 السابق

 0304101 0 3 3 إدارة المبيعات و البيع الشخصي  0304200

 - 0 3 3 تسويق الخدمات  0304206

 0304101 0 3 3 سلوك المستهلك 0304207

 0304101 0 3 3 إدارة التسويق  0304211

 0304101 0 3 3 التسعير 0304302

 0304211 0 3 3 نظم المعلومات التسويقية 0304310

 0302325 0 3 3 بحوث التسويق  0304314

 0304250 0 3 3 التسويق االلكتروني 0304325

 0304250 0 3 3 التسويق من خالل الشبكات االجتماعية 0304327

 0304101 0 3 3 الريادة في التسويق 0304330

 0304211 0 3 3 استراتيجية العالمة التجارية  0304412

 0304250 0 3 3 تكنولوجيا االعالن 0304421

 0304101 0 3 3 االتصاالت التسويقية االلكترونية  0304250

 0304101 0 3 3 قنوات التوزيع و التكنولوجيا  0304251

 - 2 1 3 تصميم المواقع االلكترونية 0304340

 0304340 0 3 3 التسويق من خالل الهاتف النقال  0304341

 0304211 0 3 3 استراتيجية التسويق االلكتروني  0304451

 0304250 2 1 3 التسويق باستخدام محركات البحث 0304471

0304491 
 مشروع التخرج

3 3 0 
+  ساعة 90

0302325 

 ساعة 90 0 3 3 التدريب الميداني  0304492
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 ( ساعة معتمدة:12ب( متطلبات التخصص االختيارية )

 - 0 3 3 رياضيات للعلوم اإلدارية 0106131

 0301101 0 3 3 (2مبادئ المحاسبة ) 0301102

 0301102 0 3 3 (1محاسبة التكاليف ) 0301214

 - 0 3 3 نظم المعلومات اإلدارية 0302121

 0302100 0 3 3 إدارة الموارد البشرية 0302201

 0302100 0 3 3 اإلدارة االستراتيجية 0302302

 0302100 0 3 3 إدارة سلسلة التوريد 0302331

 0304211 0 3 3 االبداع و تطوير المنتجات 0304301

 0304101 0 3 3 التسويق الصيدالني 0304331

 0304211 0 3 3 تسويق االعمال 0304336

 0304211 0 3 3 استراتيجيات التسويق 0304410

 0304211 0 3 3 التسويق الدولي  0304411

 0304211 0 3 3 قضايا تسويقية معاصرة 0304426

 0304101 0 3 3 التسويق السياحي  0305214

 1102231 2 1 3  2تصميم جرافيكي بالحاسوب 1102331

 1102331 2 1 3 3بالحاسوب تصميم جرافيكي  1102332

 0304340 0 3 3 التشريعات المتعلقة بالتسويق االلكتروني  0304342
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 ساعات معتمدة( 9)متطلبات التخصص المساندة ( ج

 0302100 0 3 3 األعمال اللكترونية 0302441

 - 2 1 3 مقدمة في برامج التصميم الجرافيكي 1102112

 1102112 2 1 3 1تصميم جرافيكي بالحاسوب  1102231

 ً  ساعات معتمدة( 3)المتطلبات الحرة :  رابعا

 يختارها الطالب ضمن مواد الجامعة 

 

 المواد التحضيرية ) اجبارية ( 

 س.م المادة  رقم المادة  #

 3 لغة انجليزية استدراكي 0106070 1

 3 مهارات الحاسوب استدراكي 0106099 2

 3 استدراكي العربيةلغة  0106060 3

 
 
 
 
( أو يختار بدلا منها مادة مما تطرحه 0106129الطالب غير األردني إما أن يأخذ مادة العلوم العسكرية )  )*(

 الجامعة م  مواد دراسية.

(، أما الطلبة 1061180يسجل الطلبة الناجحون في امتحان مستوى مادة مهارات التصال باللغة العربية )  *(*)

 (0106060المستوى فيسجلون لغة عربية استدراكية رقم )غير الناجحي  في امتحان 

(، أما الطلبة 0106119( يسجل الطلبة الناجحون في امتحان مستوى مهارات التصال باللغة اإلنجليزية )*** )

 (0010607غير الناجحي  في امتحان المستوى فيسجلون لغة انجليزية استدراكية رقم )
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 االلكتروني والتواصل االجتماعي  التسويق  تخصص في كالوريوسالب لطلبة االسترشادية الخطةه.  

 

 السنة األولى 

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول 

 اسم المادة  رقم المادة 
عدد 

 الساعات 
 اسم المادة  رقم المادة   المتطلب السابق 

عدد 

 الساعات 
 المتطلب السابق 

  3 متطلب جامعة     3 متطلب جامعة  

  3 متطلب جامعة     3 متطلب جامعة  

  - 3 مبادئ التسويق  0304101
1102112 

مقدمة في برامج التصميم  

 - 3 الجرافيكي 

 - 3 القتصاد الجزئي 0307111  - 3 مبادئ اإلدارة   0302100

 0301101 3 اإلدارة المالية  0307101  - 3 ( 1مبادئ المحاسبة ) 0301101

 15                                 المجموع:    15                            المجموع:  

 

 السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول 

 اسم المادة  رقم المادة 
عدد 

 الساعات 
 اسم المادة  رقم المادة   المتطلب السابق 

عدد 

 الساعات 
 المتطلب السابق 

  3 متطلب جامعة     3 متطلب جامعة  

  3 متطلب تخصص اختياري     3 متطلب تخصص اختياري  

 0304101 3 قنوات التوزيع و التكنولوجيا  0304251  - 3 تسويق الخدمات 0304206

 - 3 مبادئ الحصاء  0106231  0304101 3 إدارة التسويق  0304211

0304250 

التصالت التسويقية  

 0304101 3 اللكترونية 
 

 0304101 3 إدارة المبيعات و البيع الشخصي  0304200

 0304101 3 سلوك المستهلك  0304207  1102112 3 1تصميم جرافيكي بالحاسوب  1102231

 18                              المجموع:    18                           المجموع:  

 

 السنة الثالثة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول 

 اسم المادة  رقم المادة 
عدد 

 الساعات 
 اسم المادة  رقم المادة   المتطلب السابق 

عدد 

 الساعات 
 المتطلب السابق 

  3 متطلب جامعة     3 متطلب جامعة  

 0304340 3 التسويق م  خالل الهاتف النقال  0304341   3 متطلب تخصص اختياري  

 0304210 3 نظم المعلومات التسويقية  0304310  0106231 3 منهجية البحث في العمال  0302325

 0302325 3 بحوث التسويق  0304314  0304101 3 التسعير  0304302

 0304101 3 الريادة في التسويق  0304330  0304250 3 التسويق اللكتروني  0304325

0304327 

التسويق م  خالل الشبكات  

 0304250 3 الجتماعية 
 

 - 3 تصميم المواقع اللكترونية  0309300

 18                              المجموع:    18                           المجموع:  

 

 السنة الرابعة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول 

 اسم المادة  رقم المادة 
عدد 

 الساعات 
 اسم المادة  رقم المادة   المتطلب السابق 

عدد 

 الساعات 
 المتطلب السابق 

  3 متطلب تخصص اختياري     3 متطلب جامعة  

  3 مادة حرة   ساعة   90 3 التدريب الميداني  0304492

 0304211 3 استراتيجية التسويق اللكتروني  0304451  0309210 3 تكنولوجيا العالن  0304421

 0304250 3 التسويق باستخدام محركات البحث  0304471  3021000 3 األعمال اللكترونية  0302441

 0304211 3 استراتيجية العالمة التجارية  0304412
 

 3 مشروع التخرج  0304491

0302325 + 

90 C.H 

 15                                 المجموع:    15                          المجموع:  
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 : وصف المواد   -و

 ساعة معتمدة( 21متطلبات الكلية االجبارية )

 المتطلب السابق )ال يوجد(     0106231  مبادئ اإلحصاء     

تهدف هذه المادة إلى دراسة األساليب البيانية للظواهر محل الدراسة، البناء الجدولي للبيانات وعرضها بيانيا ً، مقاييس 

حدار واستخدام المتوسطات )النزعة المركزية(، مقاييس التشتت، تنظيم وعرض البيانات المزدوجة، االرتباط واالن

 االنحدار في تقدير معالم النموذج والتنبؤ، السالسل الزمنية، األرقام القياسية و التعددات السكانية.

 المتطلب السابق ) ال يوجد(   0301101  (   1مبادئ المحاسبة )  

محاسبي متطور. تركز هذه المادة على تهدف هذه المادة الى التعريف بالمحاسبة وأهميتها كنظام معلومات في إعداد نظام 

المعلومات المحاسبية  –المنشآت التجارية والخدمية. وتتناول طبيعة المحاسبة وعالقاتها بالعلوم األخرى ومسك الدفاتر 

ات المعادلة المحاسبية واثر العملي –القوائم المالية وأنواعها وأهدافها ومحتوياتها  –وأهميتها في االقتصاديات المعاصرة 

الدورة المحاسبية للعمليات المالية الرئيسية للمشروع بدون تسويات وتتضمن عمليات التسجيل والترحيل –المالية عليها 

وإعداد ميزان المراجعة وإعداد القوائم المالية في المنشآت المالية والمنشآت الخدمية.  معالجة عمليات التسوية الجردية  

 لجرد الدوري ونظام الجرد المستمر.وعمليات المخزون باستخدام نظام ا

 المتطلب السابق: ) ال يوجد(          0302100 مبادئ اإلدارة         

تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بمفاهيم و مبادئ و نظريات و ممارسات اإلدارة المعاصرة في قطاع  األعمال. 

اإلدارة التخطيط  والتنظيم  والتوجيه  والرقابة واتخاذ    ماهية  اإلدارة  وأهميتها ، تطور  الفكر  اإلداري، وظائف

القرارات. وظائف  المنشأة  كالتسويق والمالية واإلنتاج  والعمليات  والموارد  البشرية ، وإدارة المواد  والبحث  

 والتطوير  وإدارة  المعرفة.

 (0106321حصاء , المتطلب السابق ) مبادئ اال 0302325   منهجية البحث في االعمال      

تهدف هذه المادة الى إيضاح أساسيات البحث العلمي وأدواته وأساليبه ومراحله. الحصول على البيانات وتحليلها باستخدام 

الطرق اإلحصائية واستخالص النتائج وإعداد تقارير البحوث العلمية وتوثيق المعلومات الواردة فيها. استخدام برنامج 

 ( لهذا الغرض.SPSSلعلوم  اإلنسانية )الرزمة اإلحصائية في ا

 المتطلب السابق: ) ال يوجد(         0304101 مبادئ التسويق        

)المنتج، المكان )التوزيع( وخاصة عناصر المزيج التسويقي  تعريف الطالب بأساسيات علم التسويقتهدف هذه المادة الى 

المؤسسات التجارية بالبيئة المحيطة ، كما يتناول هذا المساق اثر سلوك المستهلك ،الترويج ، و التسعير( و كيفية تأثر 

على العملية الشرائية وكيفية تقسيم األسواق إلى قطاعات مستهدفة،  وكيفية اتخاذ قرارات تطوير المنتج و السعر واختيار 

 قنوات التوزيع وطرق الترويج المالئمة.

 (0301101المحاسبة,  مبادئالسابق ) المتطلب   0307101اإلدارة المالية رقمها    

، وتحديد الوظائف التي يقوم بها المدير المالي، األعمالبيان دور وأهمية اإلدارة المالية في منشآت  تهدف هذه المادة إلى 

ي الحديث لإلدارة ، والهيكل التنظيماألعمالالقصيرة والطويلة التي تسعى إليها اإلدارة المالية في منشآت  األهدافوبيان 

المالية، وعالقة منشآت اآلعمال مع المتعاملين معها جنباً إلى جنب مع المساهمين، ودور اآلخالق في حياة الشركة، كما 

أنها تتطرق إلى موضوع القيمة الزمنية للنقود وتطبيقاتها العملية لما له من أثر ِوأهمية في العديد من القرارات المالية 

كفاءة وفاعلية منشآت اآلعمال في مجال اإلدارة الكفؤة لرأس المال العامل، واآلساليب المختلفة في مجال واالستثمارية، و

إدارة النقدية، واإلدارة المالية  الناجحة في مجال إدارة كل من المخزون والذمم المدينة، ودراسة مصادر التمويل المختلفة 

 اآلجل. ل بأنواعه القصير وطوي

 المتطلب السابق )ال يوجد (  0307111ئي  رقمها االقتصاد الجز  

إلى  التعرف على المفاهيم االقتصادية المختلفة ، وتحليل للمشكلة االقتصادية المتمثلة بندرة الموارد تهدف هذه المادة 

كما أنها تتناول االقتصادية وكثرة الحاجات ووسائل إيجاد الحلول والمعالجات لها ضمن االنظمة االقتصادية المختلفة ، 

موضوع المرونات وأهمية معرفة مرونات الطلب السعرية وتأثيرها على االيراد الكلي ونقل العبء الضريبي ، وتتناول 

هذه المادة أيضا دراسة القتصاد السوق )الطلب والعرض( وتحديد السعر في السوق الحر وتدخل الحكومة عندما يلزم ذلك 

 ه وصوال إلى االنتاج والتكاليف ، والتطرق إلى أهم أشكال السوق .،ودراسة سلوك المستهلك وتوازن
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 ساعة معتمدة( 60صص االجبارية   )متطلبات التخ

 (0304101المتطلب السابق ) مبادئ التسويق ,     0304200ادارة المبيعات و البيع الشخصي        

مدير المبيعات، وإدارة القوة البيعية م  حيث الختيار  تهدف هذه المادة الى لتعريف بإدارة المبيعات وتنظيمها ووظائف

والتعيي  التحفيز والتخطيط والرقابة على أعمال البيع ضم  أهداف المنشأة والتسويق، إضافة إلى التعريف بالبيع الشخصي 

الحصص السوقية إضافة والمبيعات المتوقعة وطرق التنبؤ بها والميزانية التقديرية إلدارة المبيعات وتخطيط مناطق البيع و

 إلى تقييم النشاط البيعي. 

 (0304101مبادئ التسويق المتطلب السابق : )     0304206تسويق الخدمات          

تهدف هذه المادة الى تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمبادئ والمفاهيم األساسية والمشاكل الفريدة في تسويق 

المفهوم واألهمية لدور التسويق وتطوره في مجال الخدمات واختالفه ع  خصائص التسويق الخدمات والتركيز على 

للسلع، وإكساب الطالب المعرفة في مجال التطبيقات التسويقية للخدمات وبناء الستراتيجيات التسويقية المالئمة . كذلك 

 الخدمات وتطبيقاتها المختلفة. تعريف الطالب بالقرارات والسياسات المتعلقة بالمزيج التسويقي في مجال

 (0304101المتطلب السابق ) مبادئ التسويق ,    0304207سلوك المستهلك        

تهدف هذه المادة الى توضيح عملية اتخاذ القرارات الشرائية للمنتج، وفهم سلوك المستهلك والتنبؤ بسلوكه في السوق 

المختلفة لتفسير سلوكهم وكيفية اتخاذ القرارات لدى المستهلكي . كما  والعوامل المؤثرة عليه، وكذلك النظريات والمداخل

يتناول دراسة وتحليل المشتري النهائي بالنسبة لكل نوع م  أنواع السلع أو الخدمات وتطوير منتجات الشركة لتلبية السلوك 

 المتغير في المستقبل. 

 (0304101التسويق , المتطلب السابق ) مبادئ      0304211 إدارة التسويق       

، إدارة عملية تقسيم األسواق وتشمل التخطيط التسويقيالتعريف بالمفاهيم األساسية إلدارة التسويق تهدف هذه المادة الى 

وكيفية اختيار القطاع المستهدف، إدارة إستراتيجية التموضع السوقي، إدارة عمليات التسعير للمنتجات المختلفة، إدارة 

والستراتيجيات الترويجية ، كما سيتطرق المساق إلى كيفية تحفيز المستهلكي  للشراء وكيفية تحقيق مبدأ التكامل    الخطط

 والتركيز على تطبيق فلسفة قيمة الزبون الكلية.  في ادارة عناصر المزيج الترويجي المختلفة

 ( 0304101المتطلب السابق  ) مبادئ التسويق ,        0304302التسعير          

تهدف هذه المادة الى توضيح المضامي  والمفاهيم الحديثة المرتبطة بمهام ونشاط التسعير ومساعدة الطالب على التعرف 

ع  قرب على التسعير و استراتيجياته وفقا لما يطرق م  جميع الظروف المحيطة. إضافة إلى إعطاء فكرة تفصيلية ع  

عناصر المزيج التسويقي األخرى وبحسب دورة حياة المنتجات، باستخدام بعض كيفية وأساليب التسعير بما يتالءم مع 

 األساليب الكمية في توضيح كيفية احتساب األسعار.

 (0304211, ادارة تسويق المتطلب السابق )  0304310نظم المعلومات التسويقية       

ة وعالقته بأنظمة المعلومات اإلدارية األخرى، تعريف الطالب بمفهوم نظام المعلومات التسويقيتهدف هذه المادة الى 

العناصر والمكونات للنظام المعلوماتي التسويقي، نظام البحوث التسويقية، نظام الستخبارات التسويقية، أنواع المعلومات 

ظام المعلومات التسويقية ومصادرها، دور نظام المعلومات التسويقية في التخطيط لألنشطة التسويقية والرقابة عليها، دور ن

التسويقية في صنع القرارات التسويقية مثل القرارات اإلستراتيجية وقرارات المزيج التسويقي وقرارات دورة حياة المنتج، 

و معرفة العالقة و التأثير لنظام المعلومات التسويقية و األداء التسويقي للمؤسسة , الميزة التنافسية, و بناء المركز التنافسي 

 .للمؤسسة

 (0302325المتطلب السابق )منهجية البحث في االعمال ,    0304314بحوث التسويق       

تهدف هذه المادة الى إعطاء الطالب معرفة  في أنظمة المعلومات التسويقية ودراسة وتحليل مفهوم ووظيفة بحوث التسويق 

اق وبشكل معمق كافة جوانب ومراحل عملية ودورها في دعم القرار التسويقي في منظمات أعمال اليوم، حيث يتناول المس

البحث التسويقي والتي تشتمل على تحديد المشكلة البحثية، والتصميم البحثي المالئم، وتحديد أنواع ومصادر البيانات، 

وتصميم الستبانات وطرق جمع البيانات األخرى، وتطوير خطة المعاينة وتحديد حجم العينة، وجمع البيانات الميدانية،  
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تحليل وتفسير البيانات، وتحضير وعرض التقرير البحثي، إضافة إلى التدريب العملي على إجراء البحوث التسويقية  و

 واستخدام أحد برامج الحاسوب التطبيقية لمعالجة البيانات واختبار الفرضيات.

 ( 0304250,  الكترونيةالمتطلب السابق ) االتصاالت التسويقية  0304325التسويق االلكتروني      

تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب  بطبيعة وأهمية التسويق اإللكتروني واستخداماته في األسواق المحلية والدولية . وأهم 

مزاياه وفوائده ، تخطيط التسويق اإللكتروني وتحليل العوامل المؤثرة على تنفيذه ، اإلنترنت ووظائفه واستخداماته ، 

ي وكيفية تقسيم السوق وتحليله باستخدام الوسائل اإللكترونية وكيفية تجميع وظائف الترويج ووسائل التسويق اإللكترون

كما وتهدف المادة الى تعريف الطالب بعملية التخصيص وكيفية العامل مع القطاعات )المزيج الترويجي اإللكتروني (، 

، تقدم هذه المادة خدمات الشركة عاله على ذلكمع منتجات و وبشكل الكتروني والمساهمة في زيادة خبرة العميل السوقية

الساليب الحديثة في طريقة ادارة عمالء المنظمة اللكترونية وكيفية الستفادة م  كافة البيانات المتوفرة م  خالل هذه 

 النظمة.

 , الكترونية المتطلب السابق ) االتصاالت التسويقية  0304327    التسويق من خالل الشبكات االجتماعيةاسم المادة : 

0304250) 

التعريف بشبكات التواصل الجتماعي ونشأتها وأهميتها لكل م  الشركة والزبائ  كما ويتضم  هذا تهدف هذه المادة الى 

كات التواصل المساق بتعريف الطالب بعناصر المزيج التسويقي الخاصة بالمنتجات والخدمات المباعة م  خالل شب

ي كما م  خالل شبكات التواصل الجتماع الجتماعي باإلضافة إلى معرفة  كيفية اعدد الخطط التسويقية للشركات العاملة

،........  Facebook،Twiterتهدف هذه المادة الى التعرف بكافة األدوات المستخدمة في مواقع التواصل الجتماعي مثل 

وبعدها  حيث يتم التعلم على كيفية تقسيم السوق وتحديد السوق المستهدف المحالت الترويجية م  خاللها،وكيفية ادارة 

 .  تحديد الميزانية الترويجية المناسبة

 (0304101المتطلب السابق ) مبادئ التسويق ,    0304330الريادة في التسويق     

تهدف هذه المادة الى التركيز على تحديات التسويق في سوق العمل عند إطالق مشاريع ريادية. والهدف األساسي هو تقديم 

دة و كيفية توظيف أدوات وتقنيات التسويق خارطة طريق للطالب ع  ثقافة الرياديي  والمستثمري  في انشاء المشاريع الريا

 الريادي لخلق ميزة تنافسية مستدامة.

 ( 0304211المتطلب السابق )إدارة التسويق ,      0304412استراتيجية العالمة التجارية        

، إضافة الى التجارية  العالمةتهدف هذه المادة الى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الخاصة بتطوير وتنفيذ استراتيجية 

كيفية بناء وقياس وإدارة قيمة العالمة. التعريف بكافة محاور العالمة التجارية وما يمك  أن تقدمه للمنظمة، م  حيث وظيفة 

العالمة التجارية كعامل مهم في التأثير في سلوك كل م  المستفيدي  م  خدمات المنظمة ، وكيفية اختيار مركز مناسب 

مة التجارية في السوق أو توسيع نشاطها، ودور العالمة التجارية في كونها اداة رئيسية بالغة الهمية في تمييز المنظمة للعال

 وخدماتها وتعظيم قيمتها،  إضافة الى خطوات بناء العالمة التجارية.

 ة اإللكترونية  االتصاالت التسويقي 0304250 :المتطلب السابق     0304421  تكنولوجيا اإلعالن       

التعريف باألساليب التكنولوجية المستخدمة في صناعة اإلعالن المقروء والمسموع وكيفية صياغة تهدف هذه المادة الى 

وكيفية تطبيقها على ارض الواقع. كما يتضم  هذا المساق تعريف الطالب على الرقمي  اإلستراتيجية في اإلعالنالخطط 

متابعة اإلعالنات بكافة ،........في  Facebook،Twiterالمنصات اإللكترونية المعروفية مثل  اآللية المستخدمة في

 أنواعها.

 مبادئ التسويق  0304101: المتطلب السابق 0304251 قنوات التوزيع و التكنولوجيا

يقوم الطالب بدراسة مجموعة متنوعة م  مكونات قنوات التوزيع التي يمك  أن تساعدهم بشكل أفضل لتحقيق أهداف 

في تلك القنوات وبالتالي القيام بالتعديالت المطلوبة حسب الحاجة. وبطبيعة الحال  منتجات وخدمات الشركةالتسويق، ودمج 

، األجهزة المحمولة، وألعاب الفيديو، عوالم افتراضية، والبريد   0.2يب سيدرس الطالب قنوات التوزيع الجديدة مثل: الو 

الطالب في هذا المساق كافة المور ، كما يتعلم اإللكتروني، وسائل العالم الجتماعية، التلفزيون التفاعلي، واإلذاعة

 .في عملية توزيع السلع والخدماتالمتعلقة في عملية التوزيغ في شكلها التقليدي وكذلك الوسائل التكنولوجيا الحديثة 
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+ التصميم الجرافيكي  0304325)التسويق اإللكتروني  المتطلب السابق 0304340 تصميم المواقع االلكترونية

1102231   

يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة بكيفية تصمي الويب و تزويده بمعلومات عامة ع  عملية إنشاء صفحة والويب أ  

وهميتها التسويقية عبر النترنت. هذا بالطبع يوسع معرفة في لغات البرمجة م  خالل تعلي الطالب لتحديد (صفحات 

.كذلك يبحث هذا المساق كيفية استخدام الرسومات  لى مستندات ويبالطرز المتراصة) وكيفبة استخدامها إلضافة نمط ما إ

ضم  صفحات ويب وملفات الصور المختلفة لألشكال المستخدمة على شبكة النترنت. كذلك يقدم هذا المساق لمحة موجزة 

 ع  عملية إنشاء صفحة ويب.

   0304101مبادئ تسويق  : المتطلب السابق    0304250   االتصاالت التسويقية االلكترونية

هذه المادة الى التعرف بمفهوم اإلتصالت التسويقية اإللكترونية  وكيفية التطبيق هذه اإلتصالت بشكل الكتروني تهدف  

 حيث يتعلم الطالب كيفية استخدام كافة األدوات الخاصة بعملية التصال وبشكل متكامل بحيث الرسالة اإلعالنية . 

 0302325منهجية البحث في األعمال ساعة +  90: المتطلب السابق    0304491  مشروع التخرج

ومستقبلية ببعد ميداني واقعي،  فيما يخص التسويق اإللكتروني  تناول مواضيع ومشاكل تسويقية معاصرةتهدف هذه المادة 

واستخدام المفاهيم واألفكار المرتبطة بعملية البحث العلمي والخطوات العلمية الضرورية لسلوك الباحث وخطة البحث 

 العلمي بغرض الوصول الى النتائج و مناقشتها.

 ساعة 90: المتطلب السابق   0304492  التدريب الميداني

الفعلي، وتوفر له فرصة  التسويق اإللكتروني تقديم فرصة للطالب لكتساب خبرة مباشرة في بيئة عملتهدف هذه المادة الى 

لتطبيق المعرفة األكاديمية التي اكتسبها خالل دراسته في المواقف العملية التطبيقية. بحيث يكتسب الطالب مهارات التصال 

 و التفاعل على ارض الواقع.

 

 ( ساعات معتمدة9)متطلبات التخصص المساندة 

 مبادئ ادارة  0302100المتطلب السابق:     0302441األعمال االلكترونية 

تهدف هذه المادة إلى توضيح المفاهيم األساسية والنواحي التطبيقية لتسويق المنتجات والخدمات عبر اإلنترنت.  تعٌرف 

المزيج التسويقي اإللكتروني، أنظمة الدفع اإللكتروني، البنى التحتية التكنولوجية، نماذج األعمال اإللكترونية، عناصر 

 المزادات، المنظمات الفتراضية، الخصوصية واألم  اللكتروني.

 ) ال يوجد(  -المتطلب السابق:    1102112مقدمة في برامج التصميم الجرافيكي 

وب ، أدوبي أليستريوتر ( . يتدرب مقدمة تعريفية بأهم وظائف وإستخدامات برامج التصميم الجرافيكي ) أدوبي فوتوش

 الطالب على إستخدام القوائم و األدوات األساسية لتلك البرامج.

 مهارات حاسوب 1102112المتطلب السابق:   1102231  1تصميم جرافيكي بالحاسوب 

الشعار ) اللوجو ( و يتدرب الطالب يتدرب الطالب في هذه المادة على المناهج المختلفة واألساليب المختلفة لتصميم و تنفيذ 

على تنفيذ تصميماتة بأستخدام برنامج ) أدوبي أليستروتور ( ، ) أدوبي فوتوشوب ( . كما يدرس الطالب نماذج م  أهم 

 تصميمات الشعارات المحلية و الدولية مع التركيز على مناسبة الشعار لطبيعة المنتج أو المؤسسة.
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 ( ساعة معتمدة:12ارية )متطلبات التخصص االختي

 

 )المتطلب السابق ال يوجد(  0106131  رياضيات للعلوم اإلدارية    

تهدف هذه المادة إلى تنمية المهارات الرياضية لطلبة األعمال و تتضم  هذه المادة بشكل عام أساسيات التحليل الرياضي و 

الجبر و التحليل و إيجاد حلول المعادلت و المصفوفات و مبادئ التفاضل و التكامل و تطبيقاتها، المجموعات و أسس 

المحددات و دراسة المتواليات العددية و الهندسية و تقديم مفهوم القترانات أو الدوال للتمهيد لدراسة مفهوم النهايات و 

في مجالت العلوم التصال و م  ثم دراسة قواعد اشتقاق القترانات و طرق تكاملها و تقديم بعض التطبيقات المهمة 

 اإلدارية. 

 (0301101( , 1المتطلب السابق )مبادئ المحاسبة ) 0301102 (   2اسم المادة: مبادئ المحاسبة )

تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بالمعالجة  المحاسبية للذمم المدينة واألصول الثابتة واألصول غير الملموسة 

متعلقة بحقوق الملكية المحاسبة ع  النقدية )الخزينة والبنك( والتسويات المرتبطة واللتزامات قصيرة األجل والعمليات ال

المحاسبة  -المحاسبة ع  المخزون والتسويات المرتبطة بها  -المحاسبة ع  أوراق القبض والتسويات المرتبطة بها  -بها 

لملموسة وغير الملموسة والتسويات ع  الستثمارات قصيرة األجل والتسويات المرتبطة بها المحاسبة ع  األصول ا

 الدفاتر واليوميات المساعدة. -المحاسبة ع  األصول الثابتة والتسويات المرتبطة بها  -المرتبطة بها 

 

 (0301102(, 2(   المتطلب السابق ) مبادئ المحاسبة)0301214(   رقمها )1اسم المادة: محاسبة التكاليف )

أهمية بيانات التكاليف واإلجراءات الالزمة لتحديد التكلفة وتحليلها لألغراض خدمة تهدف هذه المادة الى التعرف على 

اإلدارة. مفاهيم التكلفة وتصنيفاتها وعناصرها وإعداد قوائم التكاليف. وأيضا تغطي هذه المادة تحليل سلوك التكاليف مع 

اجية،  توزيع التكاليف غير المباشرة والمشتركة،  حجم النشاط و انظمة محاسبة األوامر اإلنتاجية،  محاسبة المراحل اإلنت

 التكاليف المعيارية، تحليل النحرافات ومعالجة التالف والمعيب والخردة والفاقد.

 المتطلب السابق    ) ال يوجد(    0302121  نظم المعلومات اإلدارية   

المعلومات، عمليات جمع و تحليل و تخزي  المعلومات الالزمة تهدف هذه المادة إلى التعريف بالمفاهيم األساسية لنظم 

لتخاذ القرار اإلداري. توزيع نظم المعلومات على كافة المستويات اإلدارية طرق بناء نظم المعلومات اإلدارية والتعريف 

 لهيكل التنظيمي .بعوامل نجاح أو فشل نظم المعلومات. كيفية إيجاد نظم معلومات لألقسام الوظيفية الموجودة في ا

 ( 0302100:  المتطلب السابق )مبادئ اإلدارة،   0302201  إدارة الموارد البشرية   

تهدف هذه المادة إلى بناء منهجية حديثة ومتقدمة لتطوير جميع العمليات التي تعتني بها إدارة الموارد البشرية. تصميم 

الستقطاب والختيار والتعيي  والترقية وتخطيط الموارد البشرية  الوظائف وتحليلها ووصفها وتقييمها وتصنيفها. عمليات

 وتخطيط المسار الوظيفي. تصميم هياكل األجور والمرتبات وتحديد استراتيجية تقييم الموارد البشرية وتطويرها.

 ( 0302100المتطلب السابق )مبادئ اإلدارة،     0302302  اإلدارة االستراتيجية   

إلى تقديم مدخل عملي متكامل لإلدارة الستراتيجية في المؤسسات المختلفة في ظل التحديات البيئية   تهدف هذه المادة

المتنوعة بما يساعد على صياغة الستراتيجية المناسبة. تناقش المادة المفاهيم والنظم المتقدمة لإلدارة الستراتيجية، تحليل 

ا دراسة لعدد بيئة األعمال، عملية التخطيط الستراتيجية وتقو يمها، اتخاذ قرار الختيار الستراتيجي. وتتضم  المادة أيضا

 م  الحالت العملية في هذا المجال وتقديم واجبات جماعية.

 ( 0302100:  المتطلب السابق )مبادئ االدارة،   0302331  إدارة سلسلة التوريد   

وير وتنفيذ واستدامة استراتيجيات إلدارة سلسلة التوريد. تشمل  تهدف هذه المادة إلى توفير المعرفة واألدوات الالزمة لتط

الموضوعات: بناء إطار استراتيجي لتحليل سالسل التوريد، تصميم شبكة سلسلة التوريد، تخطيط الطلب والعرض، إدارة 

 المخزون، اإلمداد، النقل، إدارة التسعير واإليرادات، وتنسيق سلسلة التوريد
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 ( 0304211المتطلب السابق )إدارة التسويق ,    0304301  االبداع و تطوير المنتجات   

تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب أن البتكار وتطوير المنتجات الجديدة أمران حاسمان بالنسبة إلى قدرة الشركة على 

مساق الى التعريف بمراحل عملية تخطيط المنتج المنافسة على المدى الطويل في ظل بيئة تسويقية دينامية. يهدف هذا ال

الجديد م  حيث األهداف والستراتيجيات والبرامج التسويقية ، وإكساب الطالب المعرفة النظرية والعملية في تطوير 

ذلك وابتكار المنتجات الجديدة ، وكيفية وضع البرامج التسويقية المالئمة عند طرح المنتج الجديد لألسواق ألول مرة . ك

تهدف هذه المادة إلى تزويد الطالب بشرح مفصل حول كيفية تبني المستهلك للمنتجات الجديدة والعوامل المؤثرة على عملية 

 التبني ، إضافة إلى إكساب الطالب المعرفة في إدارة دورة حياة المنتج وطبيعة البرامج التسويقية.

 (0304101بادئ التسويق , المتطلب السابق ) م  0304331  التسويق الصيدالني   

تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية والمتعلقة بالتسويق الدوائي. كما تهدف هذه المادة إلى تحديد 

الخصائص التي تتميز بها الصناعة الدوائية  ع  غيرها م  الصناعات في األردن، باإلضافة إلى تعريف الطالب بمواضيع 

يق الصيدلني مثل تحليل بيئة السوق الدوائية والتخطيط  وتطوير مزيج التسويق الصيدلني، باإلضافة إلى متعددة في التسو

تطوير قدرات وإمكانيات الطلبة في دراسة التغييرات التي تواجه المنظمات الدوائية وتقديم الحلول والتطبيقات التسويقية 

 المناسبة في القطاع الدوائي باألردن.

 (  0304211المتطلب السابق )إدارة التسويق ,        0304336 ال    تسويق االعم

تهدف هذه المادة الى يوضح المساق ماهية سوق األعمال وهيكله وطبيعة التسويق لمنظمات العمال. وتصنيف السلع 

وك الشرائي الصناعية وكذلك التنبؤ بالطلب على منتجات العمال وتجزئة اسواق العمال، كذلك تشمل الموضوعات السل

 للمنظمات، واستراتيجيات التسويق لألعمال و استخبارات المنظمات العمال  وقرارات المزيج التسويقي للسوق الصناعي.

 ( 0304211المتطلب السابق )إدارة التسويق ,      0304410  استراتيجيات التسويق  

التخطيط الستراتيجي وكيفية تحليل البيئة التسويقية وتجزئتها تهدف هذه المادة الى توضيح استراتيجيات التسويق وخطوات 

واقتناص الفرص وتجنب التهديدات المحتملة ، وكيفية تطوير المكانة السوقية، والتعرف على استراتيجيات التسعير 

 والترويج  وتطوير المنتجات المختلفة، وكيفية تطبيق استراتيجيات التسويق ومراقبتها وتقييم أدائها. 

 (  0304211المتطلب السابق )إدارة التسويق ,      0304411  التسويق الدولي   

تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بطبيعة علم التسويق الدولي واإلقليمي ابتداءا بتقديمه إلى مجال وتحديات التسويق 

السياسية والقانونية وم  ثم تقديم الطالب إلى الدولي بشكل عام وبالبيئة التسويقية الدولية ومؤثراتها القتصادية والثقافية و

عملية تطوير األسواق الدولية وتخطيطها وطرق بحث تلك األسواق . والتطرق الى القرارات الخاصة  بطرق التسويق 

 الدولي وبأهم المؤسسات التمويلية في هذا المجال.

 ( 0304211يق , المتطلب السابق )إدارة التسو  0304426   قضايا تسويقية معاصرة    

تهدف هذه المادة الى تطوير حلول تسويقية للقضايا التسويقية العصرية م  خالل تعزيز مهارات الطالب في كيفية التعامل  

مع قضايا عملية معاصرة يقوم مدرس المادة باختيارها وتحديدها م  بداية الفصل الدراسي . حيث يتم اختيار الحالت التي 

يتم تكليف الطلبة بدراستها وتحضير الحلول لها ومناقشتها في قاعة المحاضرة . وتكليف الطلبة بتقديم تعالج مشاكل تسويقية 

 حلول لمشاكل معينة يطلب م  الطلبة تقديمها وعرضها أمام زمالئهم .
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 ( 0304101المتطلب السابق ) مبادئ التسويق ,   0305214  التسويق السياحي   

تهدف هذه المادة الى التعريف بالتسويق السياحي وتطوره مع التركيز على المزيج التسويقي للخدمات السياحية م  حيث 

ا، مع استعراض الخدمات الفندقية،  ا ودوليا والتخطيط لها نوعية الخدمات المقدمة، تسعيرها، توزيعها، الترويج لها محليا

وإدارتها، وتنفيذ السياسات والبرامج التسويقية م  قبل إدارة الخدمات السياحية وأهمية وجود الموارد البشرية المؤهلة 

 والمدربة للقيام بذلك.

 (1تصميم جرافيكي بالحاسوب) 1102231المتطلب السابق:   1102331 2تصميم جرافيكي بالحاسوب

المادة على المناهج المختلفة لتصميم وتنفيذ المطبوعات المختلفة م  أغلف الكتب ، والمجالت يتدرب الطالب في هذة 

والملصقات وغيرها . و يتدرب الطالب على تنفيذ تصميماتة بأستخدام برنامج ) أدوبي أليستروتور (، ) أدوبي فوتوشوب ( 

 و ) أدوبي إن ديزي  ( .

 ( 2تصميم جرافيكي بالحاسوب) 1102331المتطلب السابق:  1102332  3تصميم جرافيكي بالحاسوب 

تتناول هذة المادة تطبيقات متقدمة في التصميم الجرافيكي للحمالت اإلعالنية والتوعوية،  وتصميم الهوية البصرية م  

 خالل مشاريع تصميمية تخدم البيئة والمجتمع والشركات المحلية . 


