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ريادة وتميز في التعليم األكاديمي والبحثي في ميدان التسويق.

اإلسهام في إعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة في مجاالت التسويق.

يهدف القسم إلى تحقيق ما يأتي:

 .1توفير بيئة تعليمية ذات مستوى عال.

 .2القيام بإعداد كوادر بشرية متخصصة في علم التسويق.

 .3إجراء أبحاث ميدانية متخصصة في مجاالت التسويق.

 .4بناء وتعزيز الشراكات االستراتيجية مع قطاعات منظمات األعمال المختلفة محلياً وعالمياً.
 .5رفد سوق العمل المحلي والدولي بكوادر بشرية مؤهلة في مختلف علوم ومعارف ومهارات علم التسويق.

 .6تمكين الخريجين من القدرة على اتخاذ الق اررات التسويقية الفعالة.

 .7إكساب الطالب مهارات التسويق والبيع واستقطاب العمالء الجدد والمحافظة على العمالء الحاليين وكيفية
قراءة األسواق وتحليلها.

 .1فهم المجاالت األساسية للتسويق وتطبيقاتها.
 .2التجاوب مع التغيرات التسويقية المختلفة.

 .3إيجاد حلول المشكالت التسويقية.

 .4فهم االتجاهات واألساليب الحديثة في مجال التسويق.
 .5تطبيق االستراتيجيات التسويقية المختلفة.
 .6العمل والتواصل بفاعلية ضمن فريق العمل.
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تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص التسويق من ( )132ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

أوالً

ثانياً
ثالثاً

متطلبات الجامعة

27

20.5

متطلبات الكلية

24

18

متطلبات التخصص

81

%61.5

المجموع

132

100

التسلسـ ــل

ُمستوى المادة

1,2,3,4,5

4

المجال المعرفـي

رم ــز ِ
القسـ ـ ـ ـ ـ ــم

2

0

الكلية
رم ــز ُ

1

اساسيات التسويق

18

2

عمليات التسويق

15

3

التسويق التسهيلي

9

4

التسويق التطبيقي

15
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27
أ .متطلبات الجامعة اإلجبارية )15( :ساعة معتمدة

50511102

اللغة العربية ()1

3

(( 50511108س))

50511103

اللغة االنجليزية ()1

3

(( 50511109س))

50511108

اللغة العربية (استدراكي)

0

50511109

اللغة االنجليزية (استدراكي)

0

50511110

مهارات الحاسوب (استدراكي)

0

50511206

التربية الوطنية

3

50511308

العلوم العسكرية

3

50541103

مهارات حاسوبية

3

(( 50511110س))

15

المجموع

ب .متطلبات الجامعة االختيارية 12(:ساعة معتمدة) يختارها الطالب من المساقات اآلتية:

50511204

مهارات حياتية

3

------

50511306

الريادة واالبداع

3

------

50521101

اللغة العربية ( ) 2

3

( 50511102س)

50521102

اللغة اإلنجليزية ( ) 2

3

( 50511103س)

50521203

مبادئ علم النفس
حقوق االنسان

3

------

3

------

50531101

الثقافة االسالمية

3

------

50531205

تاريخ القدس والوصاية الهاشمية

3

------

50541203

البيئة والمجتمع

3

------

50541206

الصحة والمجتمع

3

------

50541307

االتصاالت واالنترنت

3

------

50541308

لغة أجنبية

3

------

50521204

36

المجموع
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24
أ .متطلبات الكلية اإلجبارية ( )24ساعة معتمدة
المتطلب

رقم المساق

اسم المساق

س.م

نظري

عملي

20111101

مبادئ إدارة األعمال

3

3

-

------

20211101

مبادئ المحاسبة ()1

3

3

-

------

20311101

مبادئ اإلدارة المالية

3

3

-

------

20351101

مبادئ االقتصاد الجزئي

3

3

-

------

20411101

مبادئ التسويق

3

3

-

------

20541101

اساسيات نظم المعلومات اإلدارية

3

3

-

------

20851101

أساسيات إدارة الموارد البشرية

3

3

-

------

50551207

مبادئ اإلحصاء

3

3

-

------

24

24

0

المجموع

السابق

81
أ .متطلبات التخصص اإلجبارية ( )60ساعة معتمدة
رقم المساق

اسم المساق

س.م

نظري

عملي

المتطلب السابق

20404201

التدريب الميداني

3

---

3

إجتياز  90س .م

20411102

سلوك المستهلك

3

3

-

 )20411101س)

20412103

تخطيط وتطوير المنتجات

3

3

-

 )20411101س)

20412105

االتصاالت التسويقية

3

3

-

 )20411101س)

20412206

ادارة المبيعات

3

3

-

 )20411101س)

20412207

إدارة التسعير

3

3

-

( 20421201س)

20414104

إدارة قنوات التوزيع

3

3

-

( 20421201س)

20421201

إدارة التسويق

3

3

-

 )20411101س)

20422103

استراتيجية التسويق

3

3

-

( 20421201س)
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رقم المساق

اسم المساق

س.م

نظري

عملي

المتطلب السابق

20423102

بحوث التسويق

3

3

-

( 20421201س)

3

3

-

( 20421201س)

20424105

التسويق الدولي

3

3

-

)20412105س)

20433103

تكنولوجيا اإلعالن

3

3

-

( 20421201س)

20433201

التسويق االلكتروني

3

3

-

 )20411101س)

20433204

إدارة عالقات الزبائن

3

3

-

 )20411101س)

20444101

تسويق الخدمات

3

3

-

 )20411101س)

20444103

تسويق الخدمات المالية

3

3

-

( 20444101س)

20444104

التسويق السياحي

3

3

-

( 20444101س)

20444206

التسويق اإلجتماعي

3

3

-

( 20421201س)

20444210

مشروع التخرج

3

---

3

إجتياز  90س .م

60

54

6

20423204

استراتيجية العالمة
التجارية

المجموع

ب .متطلبات التخصص االختيارية :يختار الطالب ( )12ساعات معتمدة من المساقات اآلتية:
رقم المساق

اسم المساق

س.م

نظري

عملي

المتطلب السابق

20422205

إدارة التجزئة

3

3

-

( 20421201س)

20553205

نظم المعلومات التسويقية

3

3

-

(( 20541101س))

20422207

إدارة المعرفة التسويقية

3

3

-

( 20421201س)

20433205

إدارة المعارض التجارية

3

3

-

 )20411101س)

20433206

إدارة العالقات العامة

3

3

-

( 20111101س)

20433208

إدارة التفاوض

3

3

-

 )20411101س)

20444102

التسويق الصناعي

3

3

-

( 20421201س)

20444207

التسويق األخضر

3

3

-

 )20411101س)

20444209

التسويق الزراعي

3

3

-

 )20411101س)

24

24

0

المجموع
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9
رقم المساق

اسم المساق

س.م

نظري

عملي

المتطلب السابق

20142203

إدارة سلسلة التزويد

3

3

-

(20111101س)

20351102

مباديء االقتصاد الكلي

3

3

-

(20351101س)

20503103

اساليب البحث العلمي

3

3

-

(50551207س)

9

9

0

المجموع

Ref.: Deans' Council Session (10/2020-2021), Decision No.: 04, Date: 28/12/2020
7-20

20111101

مبادئ إدارة االعمال

3

----------

-----------

20211101

مبادئ المحاسبة ()1

3

----------

-----------

20311101

مبادئ اإلدارة المالية

3

----------

-----------

20411101

مبادئ التسويق

3

----------

-----------

20541101

اساسيات نظم المعلومات اإلدارية

3

----------

-----------

50511308

العلوم العسكرية

3

----------

-----------

18

المجموع

الفصل الثاني

20351101

مبادئ االقتصاد الجزئي

3

----------

---------

20421201

إدارة التسويق

3

مبادئ التسويق

---------

20851101

اساسيات إدارة الموارد البشرية

3

----------

---------

50551207

مبادئ اإلحصاء

3

----------

---------

50511102

اللغة العربية ()1

3

--------

متطلب جامعة اختياري

3

المجموع

اللغة العربية
(استدراكي)
----------

18

Ref.: Deans' Council Session (10/2020-2021), Decision No.: 04, Date: 28/12/2020
8-20

-----------------

رقم المساق

اسم المساق

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

المتطلب
المتزامن

20411102

سلوك المستهلك

3

مبادئ التسويق

---------

20444101

تسويق الخدمات

3

مبادئ التسويق

---------

20412105

االتصاالت التسويقية

3

مبادئ التسويق

---------

--------

متطلب تخصص اختياري

3

----------

---------

--------

متطلب جامعة اختياري

3

---------

---------

15

المجموع

الفصل الثاني
رقم المساق

اسم المساق

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

المتطلب
المتزامن

20444104

التسويق السياحي

3

تسويق الخدمات

---------

20433103

تكنولوجيا اإلعالن

3

إدارة التسويق

---------

20423102

بحوث التسويق

3

إدارة التسويق

---------

20351102

مبادئ االقتصاد الكلي

3

مبادئ االقتصاد الجزئي

---------

50511103

اللغة االنجليزية ()1

3

المجموع

اللغة االنجليزية
(استدراكي)

15
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---------

السنة الثالثة
الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

المتطلب
المتزامن

20412103

تخطيط وتطوير المنتجات

3

مبادئ التسويق

---------

20423204

استراتيجية العالمة التجارية

3

إدارة التسويق

---------

20422103

استراتيجية التسويق

3

إدارة التسويق

---------

--------

متطلب تخصص اختياري

3

----------

---------

--------

متطلب جامعة اختياري

3

----------

---------

15

المجموع

الفصل الثاني
الساعات

رقم المساق

اسم المساق

20444206

التسويق االجتماعي

3

20424105

التسويق الدولي

3

االتصاالت التسويقية

20433201

التسويق االلكتروني

3

مبادئ التسويق

---------

20503103

اساليب البحث العلمي

3

مبادئ اإلحصاء

---------

50511206

التربية الوطنية

3

----------

---------

--------

متطلب تخصص اختياري

3

----------

----------

المجموع

المعتمدة

المتطلب السابق

المتطلب المتزامن

إدارة التسويق

-----------------

18
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السنة الرابعة
الفصل األول
الساعات

رقم المساق

اسم المساق

20412206

ادارة المبيعات

3

20414104

إدارة قنوات التوزيع

3

إدارة التسويق

20412207

إدارة التسعير

3

إدارة التسويق

---------

20433204

إدارة عالقات الزبائن

3

مبادئ التسويق

---------

50541103

مهارات حاسوبية

3

--------

متطلب تخصص اختياري

3

المعتمدة

المجموع

المتطلب السابق

المتطلب المتزامن

مبادئ التسويق

-----------------

مهارات الحاسوب

---------

(استدراكي)

---------

----------

18

الفصل الثاني
الساعات

رقم المساق

اسم المساق

20444103

تسويق الخدمات المالية

3

20444210

مشروع التخرج

3

إجتياز  90س

20404201

التدريب الميداني

3

إجتياز  90س

----------

20142203

ادارة سلسلة التزويد

3

مبادئ إدارة األعمال

---------

--------

متطلب جامعة اختياري

3

----------

---------

المجموع

المعتمدة

المتطلب السابق

المتطلب المتزامن

تسويق الخدمات

------------------

15
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 20111101مبادئ إدارة األعمال ( ،3ن،3:ع ، 0:المتطلب السابق  :ال يوجد).

يركز هذا المساق على مناقشة وتحليل المبادئ األساسية والمفاهيم والمصطلحات والممارسات اإلدارية ،مع إيالء اهتمام
خاص إلى المستويات االدارية والوظائف اإلدارية األساسية من تخطيط ،وتنظيم ،وقيادة وتوجيه ،ورقابة إضافة إلى

تطور الفكر اإلداري المعاصر من خالل استكشاف نظريات اإلدارة وممارستها في ادارة المنظمة وموظفيها لتلبية
احتياجات المؤسسات العامة والخاصة الحديثة وبما يتالءم مع اإلدارة العالمية.
 20211101مبادئ المحاسبة (،3 ( )1ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :ال يوجد).

يركز هذا المساق على تعريف الطالب بأسس المحاسبة المالية وكيفية والتسجيل والتقرير عن العمليات المالية التي

تخص قطاع االعمال ،واكمال الدورة المحاسبية ،واعداد القوائم المالية .حيث يكتسب الطالب فهماً واضحاً للعملية
المحاسبية والخطوات التي تنتج عنها القوائم المالية ،من خالل عرض التمارين والمشاكل في هذا المساق.

 20311101مبادئ إدارة مالية ( ،3ن،3:ع ، 0:المتطلب السابق  :ال يوجد).

يركز هذا المساق على المفاهيم األساسية ذات العالقة بمكونات الحقل المالي بشكل عام وهي المالية العامة واإلدارة
المالية في القطاع الخاص والمالية الشخصية؛ واألهداف والقضايا المهمة الخاصة بكل عنصر من العناصر الثالثة

المذكورة مثل مفاهيم التدفق النقدي والسيولة والربحية والمخاطرة وهيكل رأس المال ومكوناته وتكاليف عناصره؛ ووظائف
المدير المالي وسلطاته بشكل عام مع التعرض للمبادلة بين العوائد والمخاطر كإطار عام لقيامه بوظائفه.
 20851101أساسيات إدارة الموارد البشرية (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :ال يوجد).

يركز هذا المساق على دراسة مفاهيم إدارةالموارد البشرية وأهميتها ووظائفها :تحليل العمل ،وتخطيط الموارد البشرية،

واالستقطاب واالختيار والتعيين والتدريب والتطوير والتعويضات ،وإدارة األداء ،وإدارة االحتفاظ بالعاملين.
 20351101مبادئ األقتصاد الجزئي (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :ال يوجد).

يركز هذا المساق على دراسة علم االقتصاد والمبادئ االساسية المتعلقة بتعريفه واهدافه وادوات التحليل االقتصادي مع
عرض الهم النظم االقتصادية الموجودة في عالمنا واستعراض اهم المرتكزات التي تقوم عليها ،وبيان موقفها من المشكلة
االقتصادية وطريقة عالجها كما يركز المقرر على توضيح اهم موضوعات النظرية االقتصادية الجزئية مثل نظرية

الطلب وقانون الطلب وسلوك المستهلك وكيفية تحقيقه للوضع االمثل اما جانب العرض فيشمل نظرية العرض وقانون
العرض وسلوك المنتج والمنشأة وكيفية تحقيقها للوضع االمثل في ظل دوال االنتاج والتكاليف ومن خالل العمل في

االسواق المختلفة وخصوصا سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكار.
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 20411101مبادئ التسويق (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :ال يوجد).

يركز هذا المساق على دراسة التسويق كمبادئ وأسس ومفاهيم أوليه وأهداف التسويق والعوامل المؤثرة عليه ويهدف هذا
المساق إلى تعريف الطلبة بالمبادئ والمفاهيم التسويقية الحديثة ويشمل دراسة تطور مفاهيم التسويق وعناصر مزيجه

وركائز بنائه ومنافعه وانواعه وعيوبه  ،والبيئة التسويقية وتجزئة التسويق ،وسلوك المستهلك ،ومعلومات وبحوث التسويق،
واألسواق المستهدفة ،وتطوير المنتجات ،والقنوات التوزيعية ،ووضع السياسات السعرية واالتصاالت التسويقية المتكاملة
وعناصره الترويجية والتسويق االلكتروني ومنافعه ومزاياه واهميته .
 20541101أساسيات نظم المعلومات اإلدارية (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :اليوجد ).

يركز هذا المساق على دراسة المفاهيم األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها في منظمات األعمال .وتتضمن

التعريف بنظم المعلومات اإلدارية وتصنيفها ووظائفها ومكوناتها والبنية التحتية التقنية الخاصة بها ،وتأثير هذه النظم
على المستويات اإلدارية المختلفة في المنظمة .كما تقدم المادة أيضاً موضوعات هامة ذات عالقة وثيقة بنظم المعلومات

كاألعمال اإللكترونية وحماية األنظمة المعلوماتية وإدارة مواردها .وفي المختبر يتدرب الطلبة عمليا على تصميم وبناء
تطبيقات مختارة لنظم المعلومات باستخدام حزمة إدارة قواعد البيانات. MS Access
 50551207مبادئ اإلحصاء (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :اليوجد ).

يركز هذا المساق على دراسة علم اإلحصاء كأداة من أدوات التحليل الكمي وارتباط ذلك بتخصصه من خالل التمارين
المحلولة من واقع الحياة التجارية .وبشــكل خاص يركز المســاق في الجزء األول على اكتســاب الطالب مهارة االســتفادة

من البيانات والمعلومات التي يقوم بجمعها بهدف د ارس ــة مش ــكلة معينة من خالل تنظيم هذه البيانات وعرض ــها وإيجاد
المقاييس اإلحصائية الهامة لها مثل الوسط الحسابي والوسيط والتباين واالنحراف القياسي  ...إلخ ،مما يساعد الطالب
أيضا لدراسة موضوع االرتباط واالنحدار الخطي البسيط الذي
على المقارنة بين الظواهر المختلفة ويتعرض هذا الجزء ً
يمكن الطالب من إمكانية التنبؤ بقيمة متغير تابع لمتغير مسـتقل وبالتالي حسـن التخطيط للمسـتقبل على أسـاس علمي
سليم ،وأما الجزء الثاني فيركز على تنمية قدرات الطالب الذهنية في القدرة على استخدام نظرية االحتماالت في التغلب
على الصعوبات التي تواجهه في تخصصاته في كلية التجارة وذلك من خالل األمثلة العملية.
 20411102سلوك المـستهلك ( ،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق ).

يركز هذا المساق على دراسة المفاهيم األساسية المرتبطة بالسلوك اإلنساني وأهميته في دراسة السلوك الشرائي ودراسة

موضوع سلوك المستهلك كأسس ومفاهيم أوليه ،وبالنماذج السلوكية المختلفة المفسرة للسلوك الشرائي ،مثل الجماعات
المرجعية ،والطبقات االجتماعية وأسلوب الحياة ،والعالقات العائلية ،وكذلك التعلم ،واإلدراك ،والشخصية واالتجاهات

والعوامل النفسية ،وقادة الرأي.
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 20412103تخطيط وتطوير المنتجات (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق ).

يركز هذا المساق على دراسة تطوير وتخطيط المنتجات والتركيز على المنتجات كعنصر من عناصر المزيج التسويقي

األكثر أهمية وخطورة وتأثي اًر على نجاح المنظمات في عملية التسويق حيث يهدف إلى التعريف بمفهوم المنتجات
أبعادها واستراتيجياتها ،ق اررات مزيج المنتجات ،دورة حياة المنتج واستراتيجياتها التسويقية ،مفهوم تطوير وابتكار
المنتجات الجديدة ،مبررات ابتكار المنتجات الجديدة ،إدارة المنتجات الجديدة ،مراحل تطوير المنتجات الجديدة ،وأسباب
فشل المنتجات الجديدة.
 20414104ادارة قنوات التوزيع (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :إدارة التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة أعضاء قناة التوزيع (المنتج ،تاجر الجملة ،تاجر التجزئة) مع االهتمام ب ــهم والتركيز على
أنواعهم ووظائفهم مع دراسة العوامل البيئية المختلفة التي تؤثر على قناة التوزيع واإلبعاد السلوكية لقنوات التوزيع وطرق

تصميم قنوات توزيعية كفؤة ومراقبة وتقييم النشاطات التوزيعية في قنوات التوزيع ،كما ويركز هذا المساق على دراسة

قنوات التوزيع كأسس ومفاهيم أوليه وأهدافها وأهميتها وقنوات التوزيع في األسواق االستهالكية والصناعية والخدماتية

والسوق الدولي ،والوسطاء وانواعهم الثالثة.

 20412105االتصاالت التسويقية (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق ).

يركز هذا المساق على دراسة االتصاالت التسويقية شامال مقدمة في التسويق ومدخل الى االتصاالت وانواعها ونماذجها
واسس ومفاهيم الترويج واالتصاالت التسويقية واهدافه واهميته وعالقته بسلوك المستهلك مع التركيز على عناصر مزيج

االتصاالت التسويقية وهي البيع الشخصي والعالقات العامة واالعالن والدعاية والنشر التجاري والتسويق المباشر
وتنشيط المبيعات واستراتيجيات االتصاالت التسويقي والترويج االلكتروني.
 20412206ادارة المبيعات (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق ).

يركز هذا المساق على دراسة موضوع إدارة المبيعات ويهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بعملية التخطيط
االستراتيجي وإعداد الموازنات وكذلك تطوير الوظائف البيعيه بما يتعلق بالعالقة مع الزبائن وإدارة المناطق وتنظيمها

باإلضافةإلى التنبؤ وتحديد الطلب  ،وقيادة ،وتوجيه ،وتحفيز واختيار وتدريب رجال البيع كما ويهدف الى تزويد الطلبة
بالمعرفة والمهارات ذات العالقة بأساليب البيع المختلفة ،ومهارات التعامل مع الزبائن ،وإجراء الحوار ألبيعي.

 20422205إدارة التجزئة (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :إدارة التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة إدارة تجارة التجزئة ،ومعرفة كيفية التخطيط االستراتيجي لتجارة التجزئة  ،وانواع مؤسسات
تجارة التجزئة ،وكيفية استخدام التكنولوجيا في تجارة التجزئة وطرق تمويل مؤسسات تجارة التجزئة .ثم استخدام حق
االمتياز في إدارة تجارة التجزئة  .وتخطيط المزيج التسويقي لمؤسسات تجارة التجزئة ووسائل الرقابة على نشاطات

تجارة التجزئة .
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 20433205إدارة المعارض التجارية (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق ).

يركز هذا المساق على دراسة إدارة المعرض التجاري من ناحية الصناعة واإلدارة والتسويق والعرض والترويج .كما
ويركز المساق على الطالب لفهم العملية اإلدارية والتسويقية والجوانب التنفيذية المتعلقة بصناعة المعارض التجارية

واداراتها .والغرض من هذه المساق هو الحصول على معرفة متعمقة حول مجال تخصص "صناعة المعارض التجارية"
والتعرف على أساليب اإلدارة واالستراتيجيات الالزمة للتخطيط الناجح للمعارض ،وتعزيز وتنفيذ وتقييم األحداث الخاصة
في سياق المعرض وتناول تجارب محلية ودولية.
 20433208إدارة التفاوض (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة إدارة التفاوض واساليب ادارة جوالته ومكوناته والياته والمهارات المطلوب توافرها في
المفاوض الناجح واستراتيجيات التفاوض ومستقبل التفاوض في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويركز ايضا

على تزويد الطالب بحاالت ودراسات وامثلة واقعية حول ميدان التفاوض.
 20444209التسويق الزراعي (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة موضوع ومفهوم التسويق الزراعي وأهميته والمنافع االقتصادية للتسويق الزراعي .كما
ويهدف المساق الى التعرف على مداخل دراسة وتحليل التسويق الزراعي الجوانب االستهالكية واإلنتاجية للمنتجات

الزراعية وخصائص اإلنتاج الزراعي وأسواق المنتجات الزراعية والتركيب السوقي وأسعار المنتجات الزراعية والكفــاءة
التســويقيـة والبعد الزمني والمكاني والبعد الشكلي للتسويق الزراعي السـياسـة التسـويقية الزراعيـة وأهداف السياسة

التسويقية الزراعية وطرق تطبيقها.

 20444207التسويق األخضر (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة موضوع التسويق االخضر ألنه يعتبر أحد المجاالت المتميزة ذات الطابع الخاص في

إطار التسويق وفي مجال ادارة االعمال بشكل عام وان هذا المفهوم يعني انها ذا صلة بالبيئة او بمسوؤليه الشركة

االجتماعية في مجال االنتاج والتسويق فضال عن سعي المنظمات في تحقيق حماية المستهلك ويزود المساق القارئ

بفلسفة وفكر تسويقي جديد ومعاصر شامال المستهلك االخضر والمنتج االخضر واالعالن االخضر وتسعير وترويج

وتوزيع المنتج االخضر وعالقة التسويق االخضر في المسؤولية االجتماعية واخالقيات العمل والتسويق االجتماعي
ودراسة حاالت تطبيقية للتسويق االخضر .
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 20421201ادارة التسويق (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق ).

يركز هذا المساق على دراسة موضوعادارة التسويقشامال مدخل الى التسويق ومقدمة في ادارة التسويق واهدافها واهميتها
ومراحل تطورها وخطواتها كعملية وكنظام والفرص التسويقية واستراتيجية التسويق ووظائف ادارة التسويق وهي التخطيط
والتنظيم والتنسيق والتوجيه واتخاذ الق اررات التسويقية والرقابة التسويقية وادارة التسويق الدولي والصناعي والخدماتي

ومدير التسويق العالمي وخصائصه والتسويقاإللكتروني.
 20422103استراتيجية التسويق (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :إدارة التسويق).

يركز هذا المساق على التعريف باإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي للتسويق ،خطواته األساسية ،كيفية صياغة
المنظمة لرسالتها وتحديدها ألهدافها ،تصميم محفظة أعمالها ،وكذلك التعريف باالستراتيجيات التسويقية ومنها:
استراتيجية تجزئة واستهداف األسواق ،استراتيجية بناء المركز التنافسي ،واستراتيجيات المنافسة ،واستراتيجيات المزيج
التسويقي الدولي.

 20423102بحوث التسويق (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :إدارة التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة أهمية بحوث التسويق وتزويده باإلطار ألمفاهيمي لعملية البحث التسويقي العلمـي،
باإلضـافة إلـى تعريفـه باألدوات المستخدمة في جمع وتحليل وتفسير البيانات ،وكيفية تصميم بحوث التسويق ،انواع
بحوث التسويق ،خطوات البحث العلمي التسويقي ،أنواع العينات في البحوث العلمية ،أساليب التوثيق والهوامش في

بحوث التسويق االستبيان ،واألساليب اإلحصائية في بحوث التسويق ،وتمكينهم من تطبيق تلك المهارات على دراسة
مشكالت تسويقية موجودة في البيئة األردنية.
 20423204استراتيجية العالمات التجارية ( ،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :إدارة التسويق).

يركز هذا المساق على دراسةالعالمة التجارية وادارتها وما يمكن أن تقدمه لمالكهاكعامل مهم في التأثير على السلوك
الشرائي للمستهلك وارتباطه بها ،وكيفية اختيار مركز مناسب للعالمة التجارية في السوق ودور العالمة التجاريةفي

تمييزالمنتجات وتعظيم قيمتها ودراسة أسس ومفاهيم أوليه للعالمة التجارية وأنواعها وعناصر البناء المعرفي لها وأسس
اختيارها وأسلوب تسجيلها وطرق حمايتها وتمييز العالمات التجاريةوقيمة العالمات التجارية ونماذج بناء القيمة ودراسة
حاالت عملية لعالمات تجارية اردنية وعربية وعالمية .
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 20424105التسويق الدولي (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :االتصاالت التسويقية ).

يركز هذا المساق على دراسة البدائل المستخدمة في دخول األسواق الخارجية ،وكيفية المفاضلة بينها ،بمهارات تحليل

ودراسة وتقييم فرص النجاح والمخاطر في األسواق الخارجية ،وكيفية إدارة عناصر المزيج التسويقي المنتج الدولي
والسعر الدولي وقنوات التوزيع الدولية والترويج واإلعالن الدولي على ضوء االختالفات فيما بين البيئات الخارجية
وأسس اختيار األسواق الدولية وفلسفة تطوير المنتج الدولي.
 20433201التسويق االلكتروني (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة التسويق االلكتروني وأهميته والياته وتخطيطه ومجاله وعناصر نجاحه ووظائفه

واستراتيجياته وبنيته التحتية وطرق ووسائل التسويق االلكتروني ،وعناصر المزيج التسويقي االلكتروني االربعة المنتج
االلكتروني والتسعير االلكتروني والترويج االلكتروني والتوزيع اإللكتروني واالعالن االلكتروني ،وتطبيقات التسويق
االلكتروني في األسواق االستهالكية وأسواق األعمال أو ما يعرف بالتجارة االلكترونية البينية وواقع التسويق االلكتروني
في الدول العربية.
 20444102التسويق الصناعي (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :إدارة التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة موضوع التسويق الصناعي كأسس ومفاهيم أوليه وأهدافه والعوامل المؤثرة عليه ويهدف

هذا المساق إلى تعريف الطلبة بطبيعة التسويق الصناعي  ،أنواع السلع الصناعية  ،الطلب على السلع الصناعية
والسوق الصناعي  ،تجزئة األسواق الصناعية  ،التخطيط االستراتيجي للتسويق الصناعي  ،استراتيجيات المزيج التسويق
الصناعي .
 20433103تكنولوجيا اإلعالن (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :إدارة التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة تكنولوجيا اإلعالن ومعرفة أسس ومفاهيم اإلعالن واهميته واهدافه ومراحل تطوره وإبعاده
وإدارته وفن تصميم وإخراج اإلعالن واالبتكار اإلعالني واالستماالت االعالنية والرسالة والوسيلة اإلعالنية والحمالت
والوكاالت اإلعالنية وأسلوب بناء وتصميم وإخراج نموذج االعالن االلكتروني واالعالن الدولي وتكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت.
 20433204ادارة عالقات الزبائن (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة ادارة عالقات الزبائن او ما يسمى بتسويق العالقات والى بناء عالقات طويلة االمد مع

الزبائن ومعرفة الزبون وسلوكه والزبون والجودة وخطوات ادارة العالقات ومكوناتها وهي الرضا والوالء وقيمة الزبون
ومتغيرات واستراتيجيات إدارة عالقات الزبائن والعالقة مع ادارة المعرفة وادارة العالقات مع الزبائن الكترونيا.
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 20422207إدارة المعرفة التسويقية (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق :إدارة التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة إدارة المعرفة التسويقية كأسس ومفاهيم أوليه ونظريات وأهداف والعوامل المؤثرة عليها

وخطواتها وطرقها ومصادرها في السوق المحلي والدولي فعند الحديث عن إدارة المعرفة التسويقية ال بد من اإلشارة إلى
كونها تمثل في جوهرها جزءاً من إدارة المعرفة الكلية للشركة لكونها تمثل في حقيقتها ذلك الجزء الحيوي من معرفة
الشركة والذي يدور حول إدراك أهمية السوق ممثل بزبائنه أساساً كمصدر مهم من مصادر إدارة المعرفة ويهدف المساق
الى تزويد الطالب بالمهارات األساسية للمعرفة والمعرفة التنظيمية في الشركة .

 20553205نظم المعلومات التسويقية (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق :اساسيات نظم المعلومات اإلدارية).

يركز هذا المساق على دراسة موضوع نظم المعلومات التسويقية ويهدف الى تزويد الطلبة بمهارات ومعلومات حول

نظم المعلومات اإلدارية وأهمية ومفهوم نظام المعلومات التسويقية ومكونات وأنواع ومصادر نظام المعلومات التسويقية
ومكونات وأنواع نظام المعلومات التسويقية ونظام دعم الق اررات التسويقية ونظام االستخبارات التسويقية.
 20444101تسويق الخدمات (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة تسويق الخدمات شامال انواعها وخصائصها وطبيعتها ومفهومها وجودتها وابعاد جودتها

مع معرفة التحديات المتمثلة في ادارة وتسليم خدمات ذات جودة عالية للزبائن للمحافظة عليهم ومن أجل ذلك يتم دراسة

توقعات الزبائن وتصميم وتقييم الخدمات لتتماشى أو تزيد عن توقعات الزبائن ووضع االستراتيجيات التسويقية المالئمة
المستندة الى عناصر المزيج التسويقي الخدمي المنتج الخدمي ،والتسعير ،التوزيع ،الترويج والناس والبيئة المادية
وأسلوب تقديم الخدمة.
 20444103تسويق الخدمات المالية (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :تسويق الخدمات ).

يركز هذا المساق على دراسة المبادئ العامة لتسويق الخدمات المالية واستراتيجياته ،وتحليل الخدمات المصرفية،
والسلوك الشرائيللخدمة ومحدداته ،والبيئة التسويقية للخدمة المصرفية ،وتطوير وابتكار الخدمات المصرفية ،وتسعير

الخدمات المصرفية ،وأنماط العمالء وطرق التعامل معهم ،وعناصر المزيج التسويقي للخدمات المصرفية ،البنوك
االلكترونية وخدمات المصارف االلكترونية والبنوك المحمولة.
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 20444104التسويق السياحي (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :تسويق الخدمات ).

يركز هذا المساق على دراسة موضوع التسويق السياحي والفندقي أو ما يطلق عليه في القرن الحادي والعشرين صناعة
السياحة وصناعة الضيافة ويهدف هذا المساق إلى التعريف بأهمية التسويق السياحي سواء الخارجي أو الداخلي وتزويد

الطلبة بالمعرفة الالزمة لفهم طبيعة الخدمة السياحية والفندقية  ،وكيفية التخطيط لها ،وموائمتها مع متطلبات الزبون
السائح ،من خالل تعريفهم بالسياحة التاريخية ،والدينية ،والعالجية... ،الخ ،وكيفية إدارة الخدمات الفندقية والسوق

السياحي والسوق الفندقي ومدى مساهمتهما في االقتصاد الوطني والناتج المحلي اإلجمالي.

 20433206إدارة العالقات العامة (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ إدارة األعمال).

يركز هذا المساق على دراسة مفهوم وتطور وأهداف ادارة العالقات العامة ألنها تمثل أداة معرفية ووظيفة اتصالية ذات
طابع مهم في حياتنا اليومية .كما يهدف إلى تزويد الطلبة بمعلومات حول وظائف وأهمية وأهداف العالقات العامة
وبرامجها وعالقتها بالعملية اإلدارية وعملية اتخاذ الق اررات واختصاصات ومستشارو العالقات العامة ودورها في التنمية
والرأي العام وكيف هي مع جماهير المنظمة وتنظيم أجهزة العالقات العامة باإلضافة الى برامج العالقات العامة وكيف
هي في المنظمات الدولية.

 20444206التسويق االجتماعي (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :إدارة التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة التسويق االجتماعي وعناصر وأساليب وأهداف ومجاالت مزيج التسويق االجتماعي

ومراحل التخطيط التسويقي االجتماعي وخطوات تخطيط حمالت التسويق االجتماعي وعالقته بالمسؤولية االجتماعية
وأخالقيات العمل والثقافة التنظيمية ومهارات االتصال مع اآلخرين وبالتسويق األخضر والبيئي وعالقة االنترنت وشبكات
التواصل االجتماعي والتسويق االجتماعي وشبكات التواصل االجتماعي.
 20412207ادارة التسعير (،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :إدارة التسويق).

يركز هذا المساق على دراسة عملية التسعير كأسس ومفاهيم أوليه ونظريات وخطوات وأهداف واهمية التسعير ونظرية

التسعير وعالقة التسعير وسلوك المستهلك والعوامل المؤثرة عليه وخطواته وطرقه على أساس الكلفة والمنافسة وعلى

أساس الطلب ونقطة التعادل واستراتيجيات عملية التسعير والسعر وعالقته بعناصر المزيج التسويقي األخرى واألسعار
في السوق الدولي والسوق الصناعي والسوق الخدماتي.
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 20444210مشروع التخرج (،3ن،0:ع ،3:المتطلب السابق :إجتياز  90ساعة).

يتضمن هذا المساق التعريف بكيفية كتابة مشروع البحث ،اختيار العنوان ،مشكلة البحث ،فرضياته ،أهدافه ،إضافة
إلى مجتمع البحث والعينة ،ويتضمن أيضاً تصميم المشروع الذي أعده الطالب في مقترح البحث ويعمل على تطويره

بوضع حلول لمشكلة ،ويقوم بتصميم االستبانة ،إجراء التحليالت والتطبيقات الالزمة ،كتابة االستنتاجات والتوصيات
وفق منهجية البحث المتكاملة.
 20404201التدريب الميداني ( ،3ن،0:ع ،3:المتطلب السابق :إجتياز  90ساعة).

يركز هذا المساق على الممارسة الميدانية لمعارف الطالب النظرية التي تعلمها في الجامعة مع التطبيق العملي لها في
إحدى منظمات األعمال ،لتطوير مهاراته الفنية ،والمهنية.
20142203إدارة سلسلة التزويد(،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق  :مبادئ إدارة األعمال).
يركز هذا المساق على دراسة المفاهيم المتعلقة إدارة التزويد وكيفية تدفق المواد وأنماط كلف التزويد ومطابقة التزويد

مع الطلب وإدارة الشراء وتحديد المواصفات واختيار الموردين واالدوات المساندة في إدارة سلسلة التزويد .كما سيكتسب

الطالب مهارات في تخطيط المتطلبات المادية وتقييم المخزون.

 20503103اساليب البحث العلمي )،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق :مبادئ اإلحصاء ).

يركز هذا المساق على دراسة أسس وقواعد الطريقة العلمية في البحث ،ابتداء بالتعريف بمفهوم البحث العلمي،

واستعراض مناهج البحث العلمي ،وتتبع خطوات الطريقة العلمية في تحديد المشكلة وصياغة الفرضيات وكيفية بناء
اإلطار النظري واستعراض الدراسات السابقة .كما يبين كيفية تصميم البحث ووضع منهجيته .فضال عن استعراض
أدوات جمع المعلومات الالزمة إلجراء البحث واختيار العينة .كما يتضمن كيفية إجراء التحليل اإلحصائي لهذه
المعلومات ،والتوصل إلى النتائج.
 20351102مبادئ األقتصاد الكلي ( ،3ن،3:ع ،0:المتطلب السابق :مبادئ االقتصاد الجزئي)

يركز هذا المساق على مواضيع تخص البطالة والتضخم والناتج المحلي والدخل القومي ،والنظريات الحديثة في تحديد

مستوى الدخل التوازني وطرق قياسها والمشاكل التي تواجه حسابات الدخل القومي والفرضيات التي استندت عليها كل

من النظرية الكالسيكية والنظرية الحديثة .كما خصص المساق فصالً لمعالجة موضوع التجارة الخارجية وأهميتها في
النشاط االقتصادي مع القاء الضوء على السياسات التجارية المختلفة.
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