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: 

 .في ميدان التسويقريادة وتميز في التعليم األكاديمي والبحثي 
 

: 
 .التسويق مجاالتكفاءات مهنية متميزة ومبدعة في اإلسهام في إعداد 

 
:

 :يأتييهدف القسم إلى تحقيق ما 
 بيئة تعليمية ذات مستوى عال.توفير  .1
 القيام بإعداد كوادر بشرية متخصصة في علم التسويق. .2
 إجراء أبحاث ميدانية متخصصة في مجاالت التسويق. .3
 بناء وتعزيز الشراكات االستراتيجية مع قطاعات منظمات األعمال المختلفة محليًا وعالميًا. .4
في مختلف علوم ومعارف ومهارات علم  ةرفد سوق العمل المحلي والدولي بكوادر بشرية مؤهل .5

 التسويق.
 .ةالقرارات التسويقية الفعال اتخاذمن القدرة على  الخريجينتمكين  .6
كساب الطالب مهارات التسويق والبيع واستقطاب العمالء الجدد والمحافظة على العمالء إ .7

 .الحاليين وكيفية قراءة األسواق وتحليلها
 

 
 إّن النتائج المتوخاة من هذا البرنامج هي إعداد خريجين قادرين على:

 وتطبيقاتها. رقميالفهم المجاالت األساسية للتسويق  .1
 المختلفة.ة الرقميالتجاوب مع التغيرات التسويقية  .2
 .ةالرقمي مشكالت التسويقيةللإيجاد حلول  .3
 .الرقمي فهم االتجاهات واألساليب الحديثة في مجال التسويق .4
 .االفتراضية ة في األنشطة التسويقيةالرقميالتطبيقات التسويقية  استخدام .5
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ساعة معتمدة موزعة على النحو  (132) منالرقمي  التسويق خطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصصتتكون ال
 اآلتي:

 

.520 27 متطلبات الجامعة أوالً   

 18 24 متطلبات الكلية ثانياً 

%516. 81 متطلبات التخصص ثالثاً   

132 100%  
 

 
 

 

      1,2,3,4  9 0  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  التسلســــل

         

 

 15 الرقمي اساسيات التسويق 1
 18 الرقمي عمليات التسويق 2
 9 التطبيقي الرقميالتسويق  3
 12 الرقمي التسويقتقنيات  4
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 ساعة معتمدة( 21: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 قالساب

 - 0 اللغة العربية ) استدراكي( 50511108
 - 0 اللغة اإلنجليزية ) استدراكي( 50511109
 - 0 مهارات حاسوبية )استدراكي(  50511110
 50511108 3 )اللغة العربية(  1مهارات االتصال والتواصل 50511104
 50511109 3 )اللغة اإلنجليزية(  1مهارات االتصال والتواصل 50511105
 - 3 التربية الوطنية 50511206
 - 3 العلوم العسكرية 50511308
 - 3 واالبتكارالريادة  50511305
 - 3 مهارات حياتية 50511204
 - 3 القيادة والمسؤولية المجتمعية 50511207

 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (معتمدة ةساع 6) :االختياريةمتطلبات الجامعة  ب.

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 50511110 3 مهارات حاسوبية 50541103
 50511110 3 الثقافة الرقمية  50541309
 50511101 3 )اللغة العربية(  2 مهارات االتصال والتواصل 50521106
 50511102 3 )اللغة اإلنجليزية(2مهارات االتصال والتواصل 50521107
 - 3 مبادئ علم النفس 50521203
 - 3 حقوق اإلنسان 50521204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 50531101
 - 3 القدس والوصاية الهاشميةتاريخ  50531205
 - 3 التنمية والبيئة 50541204
 - 3 الصحة والمجتمع 50541206
 - 3 لغة أجنبية 50541308
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 ساعة معتمدة( 24) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

اسم المساقرقم المساق

 ------ --- 3 3 مبادئ إدارة األعمال 20111101
 ------ --- 3 3 (1) مبادئ المحاسبة 20211101
 ------ --- 3 3 مبادئ اإلدارة المالية 20311101
 ------ --- 3 3 موارد البشرية أساسيات إدارة ال 20851101
 ------ --- 3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101
 ------ --- 3 3 التسويق  مبادئ 20411101
 ------ --- 3 3 اساسيات نظم المعلومات اإلدارية 20541101
 ------ --- 3 3 مبادئ اإلحصاء 50551207

24240

81
 

 ساعة معتمدة( 60) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

اسم المساق رقم المساق

 ------- --- 3 3 التسويق الرقمي مبادئ 20911201

 20911201 --- 3 3 سلوك المستهلك عبر االنترنت 20911203

 20921101 --- 3 3 االبداع وتطوير المنتجات 20913204

32092220 التسويق من خالل الشبكات االجتماعية والهاتف  
 20911201 --- 3 3 النقال

 20541101 --- 3 3 نظم المعلومات التسويقية 20553205

 20911201 --- 3 3 الرقمياستراتيجية التسويق  20921203
 20911201 --- 3 3 إدارة التسويق 20921101
 20911201 --- 3 3 الرقميةويقية التس التااالتص 20921102
 20541101 --- 3 3 اإللكترونيةمواقع التصميم  20553104
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    اسم المساق 
 

 20553104 --- 3 3 التسويق باستخدام محركات البحث 20941102

 20911201 --- 3 3 قنوات التوزيع الرقمية 20920304
42092130  20911201 --- 3 3 ستراتيجية العالمة التجاريةا 

 20911201 --- 3 3 التسويق الريادي اإللكتروني 20931101
12094110  20911201 --- 3 3 والتكنلوجيامهارات االتصال  

 20541101 --- 3 3 اإللكترونيةاالعمال  20553101

32094110 20120911 --- 3 3 اإللكترونيةتسويق الخدمات المالية    
22093110  20911201 --- 3 3 لوجيا االعالنو تكن 
32093110  20911201 --- 3 3 اإللكترونيةإدارة عالقات الزبائن  

 20921101 --- 3 3 ادارة المبيعات 20913207
51094420 س 90اجتياز  3 --- 3 التدريب الميداني   

60573
 

 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 12)لطالب االختيارية: يختار ا التخصصمتطلبات  ب.
 

اسم المساق

52093110  20911201 --- 3 3 الرقميقضايا معاصرة في التسويق  

 20911201 --- 3 3 إدارة التجزئة 20921305
6209310  20911201 --- 3 3  سياحي الرقميالتسويق ال 

 20311101 --- 3 3  لمؤسسات الماليةا 20322104
62091202  20911201 --- 3 3 التسعيرإدارة  

61094420  20911201 --- 3 3 التسويق االخضر 

 20541101 --- 3 3 وسائط التواصل االجتماعي 20543203

 ------ - 3 3 تطبيقات الحاسوب في االعمال 20532102
60944220 س 90 اجتياز 3 --- 3 مشروع التخرج   
62091320  20911201 --- 3 3 التسويق االلكتروني 
52091320  ------ --- 3 3 ادارة العالقات العامة 
42105205  ------ - 3 3 الحاسوبات اخالقي 

12123
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اسم المساق

 20541101 --- 3 3 لمعلومات االدارية المتقدمةنظم ا 20542205

 - 3 3 أساليب البحث العلمي 20503103
(50551207 

 )س(
 --- --- 3 3 الريادة في االعمال 20113108

09 09 0 
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 ------------ ------------ 3 مبادئ إدارة االعمال 20111101

 ------------ ------------ 3 مبادئ اإلدارة المالية  20311101

 ------------ ------------ 3 التسويق  مبادئ 20411101

 ------------ ------------ 3 نظم المعلومات اإلدارية  اساسيات 20541101

 ------------ ------------ 3 التسويق الرقمي مبادئ 20911201

   3 الريادة واالبتكار 50511305

  18 المجموع
 

 

 ---------- ---------- 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 20351101

 ---------- 20911201 3 إدارة التسويق 20921101

 ---------- ---------- 3 مبادئ اإلحصاء 50551207

 ------------ ------------ 3 (1) مبادئ المحاسبة 20211101

50511105 
اللغة ) 1 مهارات االتصال والتواصل

 اإلنجليزية(
3 

50511109 ---------- 

 ---------- 20541101 3 الدارية المتقدمةنظم المعلومات ا 20542205

   18 المجموع
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 ---------- 20911201 3 استراتيجية التسويق الرقمي 20921203

 ---------- 20911201 3 سلوك المستهلك عبر االنترنت 20911203

85110102 ------- 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية    ----------  

 ---------- 20911201 3 التسويقية الرقمية تاالتصاال 20921102

 ---------- 20911201 3 التسويق الريادي اإللكتروني 20931101

  15 المجموع
 
 
 

 ---------- ---------- 3 القيادة والمسئولية المجتمعية 50511207

32092220 التسويق من خالل الشبكات  االجتماعية  
 20911201 3 والهاتف النقال

---------- 

50511104 
اللغة )  1مهارات االتصال والتواصل

 3 العربية(
50511108 

---------- 

 ---------- 20551207 3 أساليب البحث العلمي 20503103

22093110  ---------- 20911201 3 تكنلوجيا االعالن 

 ---------- ---------- 3 متطلب جامعة اختياري ----------

   18 المجموع
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 ---------- 20541101 3 اإللكترونيةمواقع التصميم  20553104

32093110  ---------- 20553101 3 اإللكترونيةإدارة عالقات الزبائن  

  20541101 3 اإللكترونيةاالعمال  20553101

 ---------- 20921101 3 االبداع وتطوير المنتجات  20913204

 ------------ ------------ 3 العلوم العسكرية 50511308

  15 المجموع
 
 
 

 ---------- 20541101 3 نظم المعلومات التسويقية 20553205

 قنوات التوزيع الرقمية 20920304
3 

20911201 ----------  

 ---------- ---------- 3 التربية الوطنية 50511206

 ---------- ---------- 3 اختياري متطلب تخصص ----------

42092130  ---------- 20911201 3 استراتيجية العالمة التجارية 

 ---------- ---------- 3 اختياري متطلب تخصص ----------

   18 المجموع
 



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (02/2021-2022), Decision No.: 01, Date: 13/09/2021 

 
11-27 

 ---------- 20553104 3 التسويق باستخدام محركات البحث 20941102

 ---------- 20911201 3 والتكنلوجيامهارات االتصال  20941101

 ---------- ---------- 3 مهارات حياتية 50511204

 ---------- ---------- 3 اختياري متطلب تخصص ----------

 ---------- ---------- 3   الريادة في االعمال 20113108

  15 المجموع
 
 

 ---------- 20911201 3 ةاإللكترونيتسويق الخدمات المالية  20941103

 ---------- ---------- 3 متطلب جامعة اختياري ----------

 ---------- س 90 اجتياز 3 التدريب الميداني 20944105

 ---------- 20911201 3 ادارة المبيعات 20913207

 ---------- ---------- 3 اختياري متطلب تخصص ----------

   15 المجموع
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 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3)  اللغة العربية استدراكي :50511108

مجموعة من المهارات اللغوية بمستوياتها وأنظمتها المختلفة: الصوتية، والصرفية، والنحوية، والبالغية، والمعجمية، 
ة، وقصصية، من بينها نماذج من األدب األردني، والتعبيرية، وتشتمل نماذج من النصوص المشرقة: قرآنية، وشعري

 يتوخى من قراءتها وتحليلها تحلياَل أدبيًا: تنمية الذوق الجمالي لدى الطلبة الدارسين.
 

 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3)  اللغة االنجليزية استدراكي :50511109
طريق تطوير وتنمية مهارات اللغة.  وباإلضافة الى ذلك فان إغناء وإثراء المفردات اإلنجليزية عند الطالب وذلك عن 

هذا المساق يعمل على مساعدة الطالب على تنمية مهارات االستيعاب واالستماع والقراءة وكذلك األمر فيما يتعلق 
بالتراكيب القواعدية وذلك من خالل عرضها والتدرب عليها بشكل جماعي أو فردي.  ويركز هذا المساق على 

 فردات واألفعال باإلضافة الى التراكيب المعقدة في اللغة اإلنجليزية.الم
 

 (.مهارات حاسوبية )استدراكي(، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  مهارات حاسوبية استدراكي :50511110
( PowerPointو  Excelو  Word) MS Officeو  Microsoft  Windowsأساسيات أجهزة الكمبيوتر و

(، واستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية ITالمعرفة في المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات )لضمان اكتساب 
وتطبيقات الكمبيوتر الشائعة بمستوى كاٍف من الكفاءة. التطبيقات العامة للبرامج الشائعة االستخدام مثل: معالجة 

 اإلنترنت، البريد اإللكتروني(.الكلمات وجداول البيانات والعرض بدقة. مقدمة موجزة عن االتصال )
 

اللغة العربية ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  )اللغة العربية( 1مهارات االتصال والتواصل  :50511104
 (.استدراكي

تعزيز قدرة الطالب ودقته في استعمال اللغة العربية وتطوير مهاراتهم في التواصل اللفظي من خالل تعلم مهارات 
الى جانب االتصال اللفظي وغير اللفظي. التدريب العلمي والعملي، مهارات الفهم في التحدث  االستماع الفعال

والقراءة والكتابة. تدريب الطلبة على اجراء المقابالت الوظيفية وأداء األدوار والسرد والحوار واالقناع ومهارات حل 
مية والعروض التقديمية. التفكير النقدي والمشاركة النزاع وكتابة السيرة الذاتية. تدريب الطلبة على المراسالت الرس
 .بنشاط في المناقشات الصفية من خالل أساليب العمل الجماعي
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اللغة ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  (1)اللغة اإلنجليزية  1 مهارات االتصال والتواصل :50511105
 (.االنجليزية استدراكي

اللغة اإلنجليزية االحترافية، تطوير مهاراتهم في التواصل اللفظي من خالل تعزيز قدرة الطالب وودقته في استعمال 
تعلم مهارات االستماع الفعال الى جانب االتصال اللفظي وغير اللفظي. التدريب العلمي والعملي، مهارات الفهم في 

والسرد والحوار واالقناع ومهارات  التحدث والقراءة والكتابة. تدريب الطلبة على اجراء المقابالت الوظيفية وأداء األدوار
حل النزاع وكتابة السيرة الذاتية. تدريب الطلبة على المراسالت الرسمية والعروض التقديمية. التفكير النقدي والمشاركة 

 بنشاط في المناقشات الصفية من خالل أساليب العمل الجماعي.
 

 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3)  )اللغة العربية( 2 مهارات االتصال والتواصل :50521106
دراسة عدد من النصوص األدبية القديمة والحديثة من الشعر الوطني والوجداني والوصفي ومن النثر الفني، نحو: 

 .القصة والخطابة والرسالة، ودراسة األساليب اللغوية والبيانية في تلك النصوص

 

، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  5052110اإلنجليزية( )اللغة  2 مهارات االتصال والتواصل :50521107
 .) اللغة اإلنجليزية(  1 مهارات االتصال والتواصل

مهارات القراءة والمحادثة والكتابة، وقواعد النحو والصرف في اللغة اإلنجليزية، وتعلم المفردات، والعالقات النحوية 
لبة على كتابة الجمل التامة، واستخدام االسم والصفة والظرف، والداللية داخل الجمل وداخل الفقرة، وتدريب الط

 وعالمات الترقيم المناسبة، والمشاكل الكتابية على مستوى الجملة والفقرة.
 

 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3) التربية الوطنية  :50511206
ضافة إلى تاريخ الدولة األردنية ونظامها السياسي مصطلحات الوطن والمواطنة والتربية الوطنية والوالء واالنتماء، إ

واالجتماعي واالقتصادي والعسكري واإلداري، وأهم التحديات التي تواجهها مثل المخدرات والعنف المجتمعي، ودور 
 مؤسسات الدولة المتعددة في تعزيز التربية الوطنية لدى أبنائها الطلبة ومؤسسات التنشئة الوطنية، ودور الهاشميين
في بناء األردن، والتركيز على عهد جاللة الملك عبد هللا الثاني وإنجازاته، التربية اإلعالمية، النزاهة والشفافية 

 ومكافحة الفساد.
 

 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3) العلوم العسكرية  :50511308
مسلحة األردنية، قوات حفظ السالم، وإعداد األمة القوات ال –نشأة المملكة األردنية الهاشمية، وتاريخ الجيش العربي 

 للدفاع والتحرير.
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 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3) القيادة والمسؤولية المجتمعية  :50511207

تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية للقيادة االجتماعية ومسؤولية المواطنة. وتطوير مهارات ومواقف الطالب القيادية، 
 ز قيم الفرد والجماعة والمجتمع. والتركيز على ممارسة القيادة االجتماعية والمواطنة والمسؤولية.وتعزي

 
 جد (. ، المتطلب السابق : اليو 0،ع:3،ن:3)  مهارات حاسوبية :50541103

معلومات أساسية عن الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والطريقة المثلى الستخدام الحاسوب، واألجزاء الرئيسة 
للحاسوب ووظائفها، وبتفاصيل وبرمجيات الحاسوب، التي تشمل: نظم التشغيل، والمترجمات، والبرامج التطبيقية )مثل 

، وعرض شرائح(، وكذلك مفهوم قواعد البيانات والشبكات، وبرامج تطبيقات اإللكترونيةمعالج النصوص، والجداول 
 الشبكة العالمية. باإلضافة الى التطبيق العملي.

 
 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3)  مهارات حياتية :50511204

تعريف الطالب بالمهارات األساسية المطلوبة لنجاحهم المهني والشخصي. تطوير الوعي الذاتي وفهم قيمتهم ومواهبهم 
الفعال. كما وصفاتهم الفريدة بشكل أفضل. التركيز على التواصل وحل المشكالت والتفكير النقدي ومهارات التعلم 

ويغطي المساق قدرات اإلدارة الشخصية التي تتضمن تحديد األهداف وإدارة الوقت والتنظيم والتخطيط. أهمية تبني 
المواقف اإليجابية واتخاذ القرارات المسؤولة وتحسين المهارات الالزمة للعمل مع االخرين بشكل فعال وبناء في روح 

درة على القيادة في المواقف المختلفة. المهارات األساسية للتوظيف مثل تخطيط الفريق الواحد واحترام االخرين والق
 التطوير على الصعيد الشخصي والمهني.

 
 وجد (.ي ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3)  واالبتكارالريادة  :50511305

عمال الجديدة، والتي تتضمن مراحل التخطيط المسبق لتأسيس اال .تعريف الطلبة بنظرية الريادة وتطبيقاتها العملية
مرحلة تكوين األفكار والمفاهيم، وتقييم األفكار، وتحليل الجدوى، وبناء نموذج االعمال، وبناء خطة العمل، وإدارة 
االعمال الصغيرة، واالستراتيجيات التي تحسن من عملها، وتساهم في ديمومتها. كذلك تعريفهم بوسائل يتم من خاللها 

كرية كبراءة اختراع وعالمة تجارية، والتشريعات المرتبطة بذلك. لذا يطور الطالب فهما عميقا لقضايا حماية الملكية الف
 النجاح والفرص والمخاطر المرتبطة بريادة االعمال.

 
 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3) مبادئ علم النفس  :50521203

س علم النفس ومفاهيم التعليم والدافعية واإلدراك، والشخصية، المبادئ في علم النفس من حيث تطوره وفروعه، ومدار 
والذكاء اإلنساني وأدوات قياسه، والتطور اللغوي، والتذكر، والنسيان، والذاكرة بأنواعها، واألسس البيولوجية للسلوك، 

ولة تطبيق تلك وبعض السلوكيات غير السوية في الشخصية وطرق العالج النفسي لها، وسيكولوجية االنفعاالت ومحا
  .المبادئ واألسس التي يبني عليها علم النفس في الحياة اليومية والعملية، وإعطاء أمثلة واقعية من حياة الطالب
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 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3)  اإلنسان حقوق  :50521204

أسسها الفكرية، واإلعالن العالمي مفاهيم أساسية متعلقة بحقوق اإلنسان، ومصادر هذه الحقوق، وتطوره التاريخي، و 
لحقوق اإلنسان، والعهدين الدوليين  الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية، وتتضمن 
اتفاقيات حقوق الطفل والمرأة واألقليات، والحقوق زمن الحرب وحقوق الالجئين، والتنشئة والتربية وفق حقوق اإلنسان، 

هذه الحقوق، ودور مؤسسات المجتمع المدني في ضمان حقوق اإلنسان، ودور الدستور األردني في تعزيز  وضمانات
 .هذه الحقوق، والديمقراطية ودورها في ترسيخ مفاهيم حقوق اإلنسان، ودور مجلس األمة في صيانة هذه الحقوق 

 
 (. يوجد ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3) الثقافة اإلسالمية  :50531101

نظرة اإلسالم إلى الكون واإلنسان والحياة، ما قبلها وما بعدها، وموقف اإلسالم من ضوابط السلوك البشري، ومعايير 
الحكم على السلوك بالقبول أو المنع مع االهتمام بحكمة اإلسالم ومقاصده الشرعية، وموقف اإلسالم من جملة من 

، وذلك من خالل دراسة العقيدة والشريعة والنظم اإلسالمية في ضوء القضايا والمواقف التي تواجه الطالب في حياته
 .األدلة العقلية والنقلية القطعية والثابتة

 
 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3) القدس والوصاية الهاشمية تاريخ  :50531205

ن المحتلة من ناحية دينية وتاريخية دور القيادة الهاشمية في الحفاظ على المقدسات العربية واإلسالمية في فلسطي
وسياسية، وإبراز مكانة القدس منذ نشأتها بوصفها رمزا لألرض والشعب العربي االسالمي، وإبقاء قضية القدس حية 
في نفوس الناشئة من الطلبة وأذهانهم، والتأكيد على ماضي المدينة العربية اإلسالمية للتعاطي مع واقعها الحالي 

لها في ضوء الرؤى المتناقضة ألطراف الصراع على القدس باعتبارها الرمز الذي يجمع الصفوف، الستشراف مستقب
 ويوحدها، ويجدد عزيمة األمة السترداد حقها المسلوب.

 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3) التنمية والبيئة  :50541204

العالقة  .يوي، الموارد الطبيعية، الخدمات البيئية...( والتنميةتعريف الطلبة بالعالقة بين البيئة )الطبيعية، التنوع الح
وصراعاتها وتناقضاتها. تحليل خطاب التنمية المستدامة والذي ظهر مؤخرا  بين التنمية واالبعاد المتعددة لالستدامة،

الجودة والبيئة، والعدالة ضمن االجندة السياسية الدولية كمنهجية أساسية تهدف الى الموائمة بين التنمية االقتصادية، و 
  االجتماعية.

 

 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3)  الصحة والمجتمع :50541206
مفهوم الصحة وأهميتها والمحافظة عليها، وأبعادها ومستوياتها، ومفهوم الثقافة الغذائية والتربية الصحية، وأهدافها، 

، –الحوادث وكيفية الوقاية منها  –تعلقة بالتدخين والمخدرات وأهمية ممارسة الرياضة. والمشكالت الصحية الم
 .واألمراض السارية في المجتمع
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 ، المتطلب السابق : اليوجد (. 0،ع:3،ن:3)  الثقافة الرقمية :50541309
مي تعزيز المعرفة والمهارات الرقمية لدى الطلبة، وتجهيزهم للوظائف الحالية والمستقبلية. تعلم أسس العالم الرق

وتمكينهم من االستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا للنهوض بحياتهم المهنية. أنواع البيانات والمعلومات والمحتوى 
، التعاون والعمل عبر اإللكترونيةالرقمي، الهوية الرقمية، انشاء المحتوى الرقمي بجميع االشكال، االمن والسالمة 

اعي، تطبيقات التلعيب والتوازن في استعمال التكنولوجيا ووسائل التواصل االنترنت، البيانات الضخمة والذكاء االصطن
 .االجتماعي، الكفاءات المهنية الرقمية المطلوبة في سوق العمل

 

 ، المتطلب السابق : اليوجد (. 0،ع:3،ن:3)  لغة أجنبية :50541308
استخدامها في جمل بسيطة. هذه المادة  المبادئ األساسية في اللغة: القراءة واللفظ، القواعد والمفردات، وكيفية

مخصصة للطلبة المبتدئين الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية او االسبانية أو غيرها من اللغات األجنبية من قبل، وتكسب 
الطالب المعرفة اللغوية األساسية من قراءة وكتابة وكذلك تشمل هذه المادة دراسة ألف باء اللغة، أدوات التعريف 

ير، المذكر والمؤنث، المفرد والجمع، الضمائر الشخصية وضمائر الملكية، حروف الجر، تصريف االفعال، والتنك
 .االلوان، ايام االسبوع. وكذلك التركيز على التعابير والمفردات االساسية المستخدمة في الحياة بشكل يومي

 

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

كشاف نظريات اإلدارة وممارستها في ادارة المنظمة وموظفيها لتلبية احتياجات اإلداري المعاصر من خالل است
 المؤسسات العامة والخاصة الحديثة وبما يتالءم مع اإلدارة العالمية.

 
 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3) ( 1مبادئ المحاسبة ) :20211101

والتسجيل والتقرير عن العمليات المالية التي تخص قطاع  المحاسبة مادة تمهيدية تتضمن التعريف مبادئتعتبر 
، واعداد القوائم المالية. حيث يكتسب الطالب فهمًا واضحًا للعملية المحاسبية واكمال الدورة المحاسبية ،االعمال

 ، من خالل عرض التمارين والمشاكل في هذا المساق.والخطوات التي تنتج عنها القوائم المالية
 

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3مبادئ أدارة مالية )  20311101
ويتناول هذا المساق الطرق التحليلية التي تساعد الطلبة  ،يزود هذا المساق الطلبة بالمفاهيم والمعلومات الضرورية

 طبيق.المختلفة ويوازن هذا المساق ما بين النظرية والت بأشكالهعلى فهم وتحليل ادوات التحليل المالي 
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 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3)  أساسيات إدارة الموارد البشرية: 20851101
واالختيار  الموارد البشرية، واالستقطاب العمل، وتخطيط تحليل ووظائفها: وأهميتها البشرية الموارد مفاهيم إدارة

 حتفاظ بالعاملين. وإدارة األداء، وإدارة اال والتدريب والتطوير والتعويضات، والتعيين
 

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(. 0،ع:3،ن:3الجزئي )  االقتصادمبادئ  :20351101
يهدف المقرر الى اعطاء صورة عن علم االقتصاد والمبادئ االساسية المتعلقة بتعريفه واهدافه وادوات التحليل 

تعراض اهم المرتكزات التي تقوم عليها، وبيان االقتصادي مع عرض الهم النظم االقتصادية الموجودة في عالمنا واس
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 

قانون العرض وسلوك المنتج والمنشأة وكيفية تحقيقها للوضع االمثل في ظل دوال االنتاج والتكاليف نظرية العرض و 
 ومن خالل العمل في االسواق المختلفة وخصوصا سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكار.

 
 ، المتطلب السابق : ال يوجد(.  0،ع:3،ن:3مبادئ التسويق ) : 20411101  

ئ وأسس ومفاهيم أوليه وأهداف التسويق والعوامل المؤثرة عليه ويهدف هذا المساق إلى تعريف دراسة التسويق كمباد
وعناصر مزيجه وركائز بنائه الطلبة بالمبادئ والمفاهيم التسويقية الحديثة ويشمل دراسة تطور مفاهيم التسويق 

ستهلك، ومعلومات وبحوث التسويق، واألسواق ومنافعه وانواعه وعيوبه ، والبيئة التسويقية وتجزئة التسويق، وسلوك الم
المستهدفة، وتطوير المنتجات، والقنوات التوزيعية، ووضع السياسات السعرية واالتصاالت التسويقية المتكاملة 

 ومنافعه ومزاياه واهميته . اإللكترونيوعناصره الترويجية والتسويق 
 

 ، المتطلب السابق : اليوجد (. 0،ع:3،ن:3ت اإلدارية ) أساسيات نظام المعلوما: 20541101
وتتضمن التعريف بنظم  .قدم هذه المادة المفاهيم األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها في منظمات األعمال

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

وحماية األنظمة المعلوماتية وإدارة مواردها. وفي المختبر يتدرب الطلبة عمليا على تصميم وبناء  اإللكترونيةكاألعمال 
 MS Access . ستخدام حزمة إدارة قواعد البياناتتطبيقات مختارة لنظم المعلومات با
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 ، المتطلب السابق : اليوجد (. 0،ع:3،ن:3مبادئ اإلحصاء )  : 20521202
يهــدف المســاق بشــكل عــام إلــى إعطــاء الطالــب قــدر مهــم مــن الفهــم والمعرفــة بعلــم اإلحصــاء كــأداة مــن أدوات التحليــل 

حلولة من واقع الحياة التجاريـة. وبشـكل خـاص يركـز المسـاق فـي الكمي وارتباط ذلك بتخصصه من خالل التمارين الم
الجــزء األول علــى اكتســاب الطالــب مهــارة االســتفادة مــن البيانــات والمعلومــات التــي يقــوم بجمعهــا بهــدف دراســة مشــكلة 

لوسـيط معينة مـن خـالل تنظـيم هـذه البيانـات وعرضـها وإيجـاد المقـاييس اإلحصـائية الهامـة لهـا مثـل الوسـط الحسـابي وا
والتبــاين واالنحــراف القياســي ... إلــخ، ممــا يســاعد الطالــب علــى المقارنــة بــين الظــواهر المختلفــة ويتعــرض هــذا الجــزء 
أيًضــا لدراســة موضــوع االرتبــاط واالنحــدار الخطــي البســيط الــذي يمكــن الطالــب مــن إمكانيــة التنبــؤ بقيمــة متغيــر تــابع 

على أساس علمـي سـليم، وأمـا الجـزء الثـاني فيركـز علـى تنميـة قـدرات لمتغير مستقل وبالتالي حسن التخطيط للمستقبل 
الطالب الذهنية في القدرة علـى اسـتخدام نظريـة االحتمـاالت فـي التغلـب علـى الصـعوبات التـي تواجهـه فـي تخصصـاته 

 في كلية التجارة وذلك من خالل األمثلة العملية. 
 

 ، المتطلب السابق : ال يوجد(.  0،ع:3،ن:3)  الرقمي مبادئ التسويق :20911201
وذلك من خالل  ،والعوامل المؤثرة عليهواسس واهداف التسويق الرقمي  بمبادئيتضمن هذا المساق تعريف الطلبة 

 اإللكترونيةعرض العناصر الرقمية االساسية التي جسدت مفهوم التسويق الرقمي، حيث تتضمن تكامل البنية التحتية 
، اإللكترونيةوالبرمجيات والشبكات بكافة انواعها، والمواقع  اإللكترونيةسويق، والتي تتضمن المعدات مع عناصر الت

هذه الثورة  والتغييرات التي احدثتها ،ياإللكترونوقواعد البيانات، وكيفية مساهمة هذه المكونات في تكوين السوق 
الرقمية، الترويج الرقمي التسعير  ةح المنتج/الخدمالرقمية في خلق مزيج التسويق الرقمي. حيث يتضمن المساق توض

 الرقمية. تواالتصاال، الرقمي والتوصيل الرقمي
 

 . (التسويق الرقمي مبادئالمتطلب السابق : ،  0،ع:3ن:،3)  عبر االنترنت المـستهلكسلوك  :20911203
او عبر البيئة الرقمية الذي يختلف في بسلوك المشتري الرقمي لمفاهيم األساسية المرتبطة ايهدف المساق الى تقديم 

عريف بالعناصر الرقمية التي تشكل ت. حيث يتضمن المساق اليالتقليداإلنساني  كثير من الجوانب عن السلوك
مثل عناصر امن المعلومات ومخاوف مصداقية التاجر والمعرفة بالمهارات  ،السلوك الشرائي للمشتري عبر االنترنت

حلل والمتردد المشترين الرقميين الم بأنواعكما يتضمن المساق التعريف  ،من المصداقية والتأكدالرقمية للبحث 
في الشراء من خالل االندية  المرجعيةالجماعات ستفادة من خبرات كما يتضمن المساق توضيح كيفية اال، والمتسرع

الشراء للمستهلك الرقمي وكيفية تأثرها  في قرار تؤثرالتي   يتضمن المساق التعريف بالعواملواخيراً  ،في البيئة الرقمية
 .اإللكترونيةبالعناصر الرقمية المتضمنة البيئة الرقمية والثقة 
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 (. إدارة التسويق، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  تطوير المنتجاتاالبداع و  :20913204
هم التغييرات التي احدثتها ا  على التركيزوذلك من خالل  ،تطوير المنتجاتو  باألبداعيتضمن المساق التعريف 

 األكثرالرقمي  التسويقي المزيج عناصر من كعنصر ،العناصر الرقمية في مفهوم السلع والمنتجات الرقمية والملموسة
يتضمن المساق  حيث .التسويق عملية في منظماتللاالنتاج الرقمي  ةاستراتيجي نجاح على وتأثيراً  وخطورة أهمية

في تعظيم فائدة  وأهميته ،مية والمادية الملموسة، ومفهوم المكون الرقمي للسلعة الملموسةجات الرقتتوضيح مفهوم المن
 مر من موقع الشركة الصانعة، وكذلكتيث محتويات المنتج الرقمي بشكل مسدحالمستهلك من السلعة الملموسة، مثل ت

 يهدفوادامة الفائدة من المنتج. كما  ةمن خالل االحتفاظ بكل ما يتعلق بالمنتج الملموس من بيانات تساعد في صيان
المادي والرقمي  المنتج حياة دورةو  ،المنتج مزيج قرارات واستراتيجياتها، وعناصرها المنتجات بمفهوم التعريف إلى

  .التسويقية واستراتيجياتها
 

 مبادئابق: ، المتطلب الس 0،ع:3،ن:3) االجتماعية والهاتف النقال  التسويق من خالل الشبكات :20922203
 (.التسويق الرقمي

والمتاجر  اإللكترونيةجذب المشترين الرقميين للمواقع يهدف المساق الى التعريف في العناصر التي من شأنها 
والتطبيقات الذكية وبرمجيات تتبع سلوك المشتري  اإللكترونيةالتقليدية من خالل خصائص المحركات الذكية والمواقع 

. كما يتضمن استخدام غباتهوج بنتائج عن خصائص المشتري وارسال االعالنات التي تناسب ر الرقمي وتحليلها والخر 
 على . هذا النوع من التسويق يركزجذب انتباههم عن طريق مواقع التواصل والشبكات االجتماعيةل االدوات الرقمية

. من أجل الوصول ات االجتماعيةالمجهود في إنشاء محتوى يجذب انتباه القراء ويشجعهم على مشاركته على الشبك
 .دون الحاجة المستمرة لتحديث أو نشر المحتوى بطريقة يدوية تلقائيةإلى عمالء بطريقة 

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

معلومات التسويقية مع التركيز على تطبيقات واستراتيجيات االساسية لنظم ال المبادئيركز هذا المساق على دراسة 
في نظم المعلومات  حيث تضمن المساق المفاهيم االساسيةدمات للزبائن. ظم ودورها في توزيع المنتجات والخهذه الن

المعلومات للحصول على المعلومات  معلومات التسويقية، استخدام تكنولوجياالتسويقية، تحليل وتصميم نظم ال
التسويقية، تصميم وتطوير أنظمة التسويق الذكية وانظمة االتصاالت التسويقية، عرض ألنواع وخصائص الحزمة 
البرمجية التسويقية الرئيسية، يعمل الطلبة في هذا المساق على تحليل ودراسة حاالت عملية ألنظمة المعلومات 

 لكبيرة.لمؤسسات االتسويقية في ا
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 (. التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  ق الرقمياستراتيجية التسوي 20921203
يهدف هذا المساق الى التعريف باستراتيجيات التسويق الرقمي: استراتيجية االنتاج الرقمي، استراتيجية التسعير 

مية. حيث ان االسواق الرقمي، استراتيجية التوزيع الرقمي، واستراتيجية الترويج الرقمي، واستراتيجية التوصيل الرق
تسويقية تختلف بشكل كبير عن االستراتيجيات التسويقية  تاستراتيجياتتطلب الرقمية التي تعمل في البيئة الرقمية 

 عالرقمية وخصائص البحث في المواق توالكتالوجاالتقليدية. يتضمن هذا المساق التعريف بالمزادات الرقمية 
تيجيات تسويق رقمية وكيفية تطبيقها، كم يتضمن المساق التعريف بالتسعير في تشكيل استرا وتأثيرها اإللكترونية

 الديناميكي الرقمي واستراتيجية الترويج الرقمي.
 

 (.التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3) ادارة التسويق :  20921101
ومقدمة في ادارة التسويق واهدافها واهميتها  مدخل الى التسويقك ادارة التسويق موضوع دراسة يتضمن هذا المساق

ومراحل تطورها وخطواتها كعملية وكنظام والفرص التسويقية واستراتيجية التسويق ووظائف ادارة التسويق وهي 
التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه واتخاذ القرارات التسويقية والرقابة التسويقية وادارة التسويق الدولي والصناعي 

  .الرقمي خدماتي ومدير التسويق العالمي وخصائصه والتسويقوال
 

 (. التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  التسويقية الرقمية تاالتصاال :20921102
 

المنتج أو العالمة التجارية أو  توصلالتي  الرقمية األنشطة واألدوات والوسائلالتسويقية  تاالتصااليتضمن مساق 
بما في ذلك اإلعالن والمجاالت المساندة له من تسويق مباشر، وعالقات عامة، وهوية مؤسسية،  ،خدمة بالمستهلكال

التصنيع وبيئة األعمال وفلسفة التسويق، إلى جانب تطور التكنولوجيا  تطور مراحلحيث يتضمن التعريف ب
ئط إعالنية وإعالمية بفعل نشوء ونمو التقنيات واالتصاالت وعولمة األسواق، ابتداًء من ظهور أدوات جديدة من وسا

، وصواًل لظهور مفاهيم ومنهجيات لم تكن معروفة فيما سبق كمفهوم هوية العالمة التجارية وتجربة العمالء الرقمية
ومنهج االتصال التسويقي المتكامل الذي جاء لتركيز الجهود التسويقية، وتبعه منهج االتصال التسويقي الرقمي الذي 

طور وال يزال في ظل تغيرات عدة كتطور أشكاله وقنواته، فضاًل عن نمو المحتوى عبر اإلنترنت، وزيادة توجه ت
 .األفراد والمؤسسات نحو التكنولوجيا في األردن وخارج حدوده
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 .(اساسيات نظم المعلومات اإلدارية، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3)مواقع الكترونية التصميم  :20553104
. ويتم أيضا التعرف لتطوير وبناء مواقع اإلنترنت HTMLكيفية استخدام لغة يركز هذا المساق على دراسة 

 Frontعلى البرمجيات والتقنيات الحديثة المستخدمة في تطوير صفحات اإلنترنت مثل برنامج 

Page وبرنامجFlash  باإلضافة إلى تقنياتVBScript, Java Script , Pearl, CGI  . ويتسنى للطالب
القيام ببناء موقعه الخاص على اإلنترنت باستخدام الخدمات والوسائل المتعددة المتاحة على الشبكة 

وحجز اسم الموقع على شبكة اإلنترنت واستخدام  Web Serverويتضمن ذلك حجز مساحة خاصة على 
المتحركة وإضافة الصوتيات  لنقل الملفات المصممة إلى الموقع وتصميم الصور والرسوم FTPتقنيات ال 

 .ملفاتالو 
 

 اإللكترونيةمواقع التصميم ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3) التسويق باستخدام محركات البحث: 20941102
.) 

ظهور موقع الويب في محركات البحث عن  وكيفية زيادة التسويق عبر اإلنترنتيتضمن المساق التعريف ب
. كما يتضمن توضيح كيفية استخدام االعالنات كذلك تحسين موقع الويبطريق الفهرسة وشراء اإلعالنات و 

عالنات المدفوعة إلظهار     ، حيث يتم توضيح استخدام اإلالمدفوعة إلظهار موقع الويب الخاص بالمنظمة
 موقع   SERP.اإللكترونيةلبحث لنظام المزادات من جوجل وبنج. وبيان كيفية استخدام محركات ا

 (. التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  قنوات التوزيع الرقمية :20920304
مع االهتمام  التجزئة(تاجر  الجملة،تاجر  نتج،)الم الرقمية التوزيع واتقن عناصردراسة  يتضمن هذا المساق 

وعمليات االعمال الرقمية بين المنتج وتاجر الجملة  ،بالعناصر الرقمية المتعلقة بالمنتجات الملموسة وغير الملموسة
يعية لنشاطات التوز لكتروني لوالمراقبة والتقييم اإل ،كفؤة رقمية طرق تصميم قنوات توزيعيةعلى  والتركيز ،والمستهلك
كما ويركز هذا المساق على دراسة قنوات التوزيع كأسس ومفاهيم أوليه وأهدافها وأهميتها وقنوات التوزيع، في قنوات 

 الدولي، والوسطاء وانواعهم الثالثة.التوزيع في األسواق االستهالكية والصناعية والخدماتية والسوق 
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 (. الرقمي مبادئ التسويق، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3استراتيجية العالمة التجارية )  :20921304
كعامل مهم في التأثير على  وما يمكن أن تقدمه لمالكها وادارتها العالمة التجاريةيتضمن هذه المساق التعريف ب

ودور العالمة  ،كيفية اختيار مركز مناسب للعالمة التجارية في السوق و السلوك الشرائي للمستهلك وارتباطه بها، 
وأنواعها وعناصر البناء  ،دراسة أسس ومفاهيم أوليه للعالمة التجاريةو  ،المنتجات وتعظيم قيمتها في تمييز يةالتجار 

 قيمة العالمات التجاريةو  حمايتها وتمييز العالمات التجاريةالمعرفي لها وأسس اختيارها وأسلوب تسجيلها وطرق 
 ة اردنية وعربية وعالمية.ودراسة حاالت عملية لعالمات تجاري قيمةالبناء ونماذج 

 
 (. الرقمي مبادئ التسويق، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3التسويق الريادي اإللكتروني )  :20931101

األنشطة التسويقية التي يتم استخدامها للشركات الناشئة، لمساعدتها في التطور، وذلك ب هذا المساق التعريف يتضمن
احة للشركة، وخصوًصا عند بداية نشأتها من المنظمات والمؤسسات العامة، كما من خالل االستفادة من الفرص المت

تعزيز عمليات االبتكار في المزيج التسويقي، وجعل عملية التسويق أكثر فعالية خاصًة  يتضمن ايضا توضيح كيفية
 .مع إضافة القيمة النافعة على العميل لضمان تعامله مع الشركة، والحفاظ على والئه لها

 
 (.التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  مهارات االتصال والتكنلوجيا 20941101

االيميل واالنترنت وتطبيقات استخدام مختلف الوسائل التكنلوجية )يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب مهارات 
ستندا إلى عناصر مهنية مرتبطة ببيئة م ياالجتماعاالتصال وتعزيز مهارات التواصل ختلفة( في الماالتصال 
على االستفادة من األدوات التكنولوجية واإلعالمية وتدعيم مهارات االتصال ايضًا يرتكز المساق حيث األعمال. 

الجماعي، بحيث يتم التركيز ايضا على قنوات العمل الجماعي مثل الشبكات االجتماعية والمؤتمرات المرئية وغيرها. 
 .اق الى طرق التفاعل والتواصل مع الزبائن وكيفية التفاوض معهم لتحقيق أهداف المبيعات والتسويقكما يتطرق المس

 
 (.اساسيات نظم المعلومات اإلدارية، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)    اإللكترونيةاألعمال  20553101

لمعلومات ذات الصلة من ثالثة منظورات: وتكنولوجيا ا اإللكترونيةمفاهيم ومهارات لالستخدام االستراتيجي للتجارة 
في تغيير هيكل  اإللكترونيةاألعمال للمستهلكين، واألعمال التجارية إلى األعمال، وبين المنظمة. دراسة التجارة 

وسالسل التوريد واتخاذ  اإللكترونيةالصناعات بأكملها، وكيفية تأثيرها على العمليات التجارية بما في ذلك المعامالت 
 .ارات واألداء التنظيمي. المتطلبات األساسيةالقر 
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 التسويق الرقمي(. مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  اإللكترونيةتسويق الخدمات المالية  :20941103
للخدمة ومحدداته،  والسلوك الشرائي المالية،الخدمات  وتحليل لتسويقبالمبادئ العامة يهدف هذا المساق الى التعريف 

ئة التسويقية للخدمة المصرفية، وتطوير وابتكار الخدمات المصرفية، وتسعير الخدمات المصرفية، وأنماط والبي
وخدمات المصارف  اإللكترونيةالمزيج التسويقي للخدمات المصرفية، البنوك  معهم، وعناصرالعمالء وطرق التعامل 

رة المصارف واألموال قائمة بشكل أكبر على إداكما يتضمن توضيح كيف اصبحت  والبنوك المحمولة. اإللكترونية
ليس فقط فيما يخص جانب الراحة، وإنما –المزايا الجديدة لهذه الخدمات كما يتضمن توضيح ، اإللكترونيةالخدمات 

، إلى تحويل األموال من حساب (EFT) تحويل األموال اإللكترونيب التعريفأيضًا ويتضمن أيضًا من حيث األمان. 
 . اإللكترونيةتخدام الوسائل إلى آخر باس

 
 (. التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  االعالن لوجياو تكن  :20931102

وإبعاده واهميته واهدافه ومراحل تطوره أسس ومفاهيم اإلعالن ومعرفة  ،تكنولوجيا اإلعالن دراسةيتضمن هذا المساق 
والرسالة والوسيلة اإلعالنية ماالت االعالنية عواالست ،بتكار اإلعالنياإلعالن واالوإدارته وفن تصميم وإخراج 

واالعالن الدولي وتكنولوجيا  اإللكترونياالعالن نموذج وتصميم وإخراج والحمالت والوكاالت اإلعالنية وأسلوب بناء 
 المعلومات واالتصاالت.

 
 (.التسويق الرقمي مبادئالمتطلب السابق : ،  0،ع:3،ن:3)  اإللكترونيةإدارة عالقات الزبائن  :20931103

 اإللكترونيةلعالقات الزبائن، وذلك من خالل استخدام الوسائل  اإللكترونيةدارة يتضمن هذا المساق التعريف باإل
المتمثلة بالبرمجيات الخاصة بمساعدة الزبائن على البحث في موقع المتجر االلكتروني وخصائصه، وبرامج تعزيز 

وتامين االمان وطرق الدفع االلكتروني، وتتبع اعدة الزبون على تحديد مواصفات خاصة للخدمة او السلعة، الوالء ومس
 بناء كما يتضمن ،العالقات بتسويق يسمى ما او اوامر الشراء والتسليم في الوقت المحدد وخدمات ما بعد البيع

 المعرفة ادارة مع والعالقة الزبائن عالقات إدارة يجياتواسترات ومتغيرات الزبون  وقيمة الزبائن مع االمد طويلة عالقات
   .لكترونياً إ الزبائن مع العالقات وادارة

 
 ساعة كحد أدنى(. 90 اجتياز، المتطلب السابق : 3،ع:0،ن:3)  مشروع التخرج:  20944206

 إضافة أهدافه،فرضياته،  البحث، لةمشكالعنوان، اختيار  البحث، مشروع كتابة بكيفية التعريفالمساق  هذايتضمن 
 تطويرهعلى ويعمل البحث مقترح في الطالب أعده الذي المشروع تصميم أيضًا ويتضمن  البحث والعينة، مجتمعإلى 

والتوصيات  إجراء التحليالت والتطبيقات الالزمة، كتابة االستنتاجات االستبانة،بتصميم لمشكلة، ويقوم  حلولبوضع 
 وفق منهجية البحث المتكاملة.
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 (.إدارة التسويق المتطلب السابق :، 0،ع:3،ن:3) ادارة المبيعات 20913207

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

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

 
 ساعة كحد أدنى(. 90 اجتياز، المتطلب السابق : 3،ع:0،ن:3) التدريب الميداني : 20944105

في لها العملي التطبيق  مع الجامعة فيتعلمها التي  النظرية الطالبلمعارف  ميدانيةممارسة  المساقهذا يتضمن 
 والمهنية. الفنية،مهاراته  األعمال، لتطوير منظماتإحدى 

 
التسويق  مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  قضايا معاصرة في التسويق الرقمي : 20931105

 (.الرقمي
السحابية  ةالموضوعات الرقمية التي تتعلق بالتسويق الرقمي، مثل الحوسب بأحدثيتضمن هذا المساق التعريف 

عتماد التسويق الرقمي على الحوسبة السحابية سواء في الخدمة او البنية التحتية، كما وتطبيقاتها المختلفة وكيفية ا 
 ستودعات البيانات والتنقيب عن البيانات، ومراكز البيانات.ميتضمن البيانات الضخمة، و 

 
 (. التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  إدارة التجزئة :20921305

، وانواع التجزئة التخطيط االستراتيجي لتجارة ، ومعرفة كيفيةعلى دراسة إدارة تجارة التجزئة يركز هذا المساق
ثم  .، وكيفية استخدام التكنولوجيا في تجارة التجزئة وطرق تمويل مؤسسات تجارة التجزئةمؤسسات تجارة التجزئة

ووسائل الرقابة على  ويقي لمؤسسات تجارة التجزئة. وتخطيط المزيج التساستخدام حق االمتياز في إدارة تجارة التجزئة
 .نشاطات تجارة التجزئة

 
 (. التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  الرقميالتسويق السياحي   :2093106

 لعشرينوا الحادي القرن  في عليه يطلق ما أو الرقمي والفندقي السياحي التسويق موضوع دراسةيتضمن هذا المساق 
 الطلبة وتزويد الرقمي السياحي التسويق بأهمية التعريف إلى المساق هذا ويهدف الضيافة وصناعة السياحة صناعة
من بلدانهم من خالل تفعيل الترويج  السائحينالوسائل الرقمية التي يتم استخدامها لجذب  طبيعة لفهم الالزمة بالمعرفة

ضيح خصائص الخدمة السياحية من خالل الكتالوجات الرقمية التي تعطي الرقمي والحجوزات السياحية عن بعد وتو 
 السائح، الزبون  متطلبات مع وموائمتها لها، التخطيط وكيفية ،والفندقية السياحية الخدمةابعاد ثالثية للمرافق السياحية و 

 السياحي والسوق  الفندقية الخدمات إدارة وكيفية الخ، ... والعالجية، والدينية، التاريخية، بالسياحة تعريفهم خالل من
  .اإلجمالي المحلي والناتج الوطني االقتصاد في مساهمتهما ومدى الفندقي والسوق 
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 (.التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  إدارة التسعير  :20912026
يوثر على المركز التنافسي  كيف نوبيا، الخدمة او تحديد سعر بيع المنتج يتضمن هذا المساق التعريف بكيفية 

تخفيض سعر  كما يتضمن بيان كيف يساهمللمنظمة ونصيبها من السوق وبالتالي على االرباح التي يمكن تحقيقها. 
 .المنتج من التأكيد على المساومة وجذب فئة معينة من المستهلكين الذين يهتمون بتحقيق بعض الوفورات المالية

 
 (.التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  خضرالتسويق اال  20944106

يركز هذا المساق على دراسة موضوع التسويق االخضر ألنه يعتبر أحد المجاالت المتميزة ذات الطابع الخاص في 
الشركة  بمسؤوليهصلة بالبيئة او  توان هذا المفهوم يعني انها ذا ،إطار التسويق وفي مجال ادارة االعمال بشكل عام

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 

المسؤولية االجتماعية واخالقيات العمل والتسويق االجتماعي  وتوزيع المنتج االخضر وعالقة التسويق االخضر في
 ودراسة حاالت تطبيقية للتسويق االخضر .

 
أساسيات نظام المعلومات ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  وسائط التواصل االجتماعي  20543203

 (.اإلدارية
المتعلقة بشبكات التواصل االجتماعي المشهورة مثل  ذا المساق الى تعريف الطلبة بالمفاهيم االساسية العامةيهدف ه

( وتطبيقاتها العملية، باإلضافة الى كيفية البدء باستعمالها وادارتها مع االخذ بعين االعتبار ، انستغرام)فيسبوك، تويتر
ا يهدف المساق واالخالقيات مثل براءة االختراع وحقوق المليكة الفكرية. كم اإللكترونيةالخصوصية واالمان والجرائم 

التعليم االلكتروني، التسويق الى تقديم تطبيقات مختلفة يمكن االستفادة من توظيف شبكات التواصل االجتماعي فيها )
 االلكتروني، ادارة العالقات العامة، البحث عن عمل باستخدام شبكات التواصل االجتماعي، وغيرها(.

 
 يوجد (. ، المتطلب السابق : ال 0،ع:3،ن:3األعمال ) تطبيقات الحاسوب في  :20532102

هذا  .تطبيق برامج الحواسيب الصغيرة لرجال األعمال واالقتصاد، واتخاذ القرارات اإلدارية في البيئات المتغيرة بسرعة
بالطبع سوف تغطي تطبيقات الكمبيوتر، وبرامج اإلنتاجية )معالجة النصوص، جدول البيانات، قاعدة البيانات، 

 والعرض(
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 (. التسويق الرقمي مبادئ، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3)  ياإللكترونالتسويق  20913206

 SEO السيو البحث محركات عبر التسويق ذلك فيه ويشمل األمثل والطرق  مستجداته وآخر وأدواته الرقمي التسويق
 والتوتير بوك الفيس مثل االجتماعي التواصل منصات عبر والتسويق البريدية والقوائم اإللكتروني البريد عبر والتسويق

 كالتسويق الرقمي التسويق االجتماعي استراتيجيات التواصل مواقع من وغيرها إدوارد غوغل وإعالنات واالنستغرام
 التجارة ودراسات والرقمية اإللكترونية الرقمية والمبيعات اإلعالنية الحمالت وضبط الهبوط صفحات وتصميم الوارد

 انستغرام. ومتاجر الرقمية والمتاجر للمبيعات الرقمي تسويقوال اإللكترونية
 

  (. ال يوجد، المتطلب السابق :  0،ع:3،ن:3) العامة العالقات إدارة  20913205
مفهوم وتطور وأهداف ادارة العالقات العامة ألنها تمثل أداة معرفية ووظيفة اتصالية ذات طابع مهم في حياتنا 

تزويد الطلبة بمعلومات حول وظائف وأهمية وأهداف العالقات العامة وبرامجها وعالقتها اليومية.  كما يهدف إلى 
بالعملية اإلدارية وعملية اتخاذ القرارات واختصاصات ومستشارو العالقات العامة ودورها في التنمية والرأي العام 

مة وكيف هي في رامج العالقات العاب الى باإلضافةوكيف هي مع جماهير المنظمة وتنظيم أجهزة العالقات العامة 
 المنظمات الدولية.

 
 .( 20521202،المتطلب السابق:  0،ع:3،ن:3اساليب البحث العلمي )   20503103

 العلمي، البحث مناهج واستعراض العلمي، البحث بمفهوم بالتعريف ابتداء البحث، في العلمية الطريقة وقواعد أسس
 واستعراض النظري  اإلطار بناء وكيفية الفرضيات وصياغة المشكلة تحديد في العلمية الطريقة خطوات وتتبع

 المعلومات جمع أدوات استعراض عن فضال. منهجيته ووضع البحث تصميم كيفية يبين كما. السابقة الدراسات
 إلى وصلوالت المعلومات، لهذه اإلحصائي التحليل إجراء كيفية يتضمن كما. العينة واختيار البحث إلجراء الالزمة
 .النتائج

 
اساسيات نظم المعلومات ، المتطلب السابق :  3،ع:0،ن:3)  نظم معلومات ادارية متقدمة 20542205

 (.اإلدارية
نظم و  مستودعات والبيانات الضخمةيقدم هذا المساق موضوعات في نظم المعلومات اإلدارية مثل الشركات الرقمية و 

ظمة المعلومات لألعمال من ناحية ويصف كيف تدعم أجهزة الكمبيوتر يشرح أيًضا سبب أهمية أنو االتصاالت. 
 األعمال.
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 (.، المتطلب السابق: مبادئ إدارة األعمال 3،ع:0،ن:3)الريادة في األعمال   20113108
مفهوم الريادة واهميتها فـي اقامـة مشـاريع األعمـال، وتحديـد اساسـيات وخصـائص الريـادة  دراسة على المساق هذا يركز

متطلبات العمل اإلداري واألنشطة األساسية للريادة. كذلك تحديـد خصـائص ومهـارات رواد األعمـال وبيـان دورهـم فـي و 
اقامـــة المشـــروعات الرياديـــة. وتوضـــيح اهميـــة ان يكـــون رجـــل األعمـــال رياديـــًا. يتنـــاول هـــذا المســـاق ايضـــًا العديـــد مـــن 

تحـــديات، وتعلـــم كيفيـــة التعامـــل مـــع عمليـــة انشـــاء وادارة الجوانـــب المطلوبـــة إلنشـــاء اي مشـــروع ريـــادي نـــاجح، وفهـــم ال
المشــاريع الرياديــة، وتــوفير التمويــل المطلــوب، وكيفيــة التهيئــة لســوق العمــل، وتعبئــة المــوارد، وتــوفير المهــارات الالزمــة 

خـر إلعداد خطط عمل صحيحة، وكيفية تحويل األفكار الى مشاريع رياديـة ناجحـة، ويتنـاول هـذا المسـاق مـن جانـب آ
توضـــيح مفهـــوم الريـــادة والمنشـــوت الصـــغيرة، وشـــرح فعاليـــات ومبـــادئ عمـــل المشـــروعات الصـــغيرة وكـــذلك اهميتهـــا فـــي 

 تطوير المشاريع المتوسطة والكبيرة وفي التنمية بشكل عام.
 

 )ال يوجد، المتطلب السابق:  3،ع:0،ن:3) الحاسوب اخالقيات :42105205
برمجياته المختلفة. يهدف إلى تطوير الوعي باالستخدام األمثل للحاسوب و  يدرس هذا المساق مواضيع أخالقية تعنى

يتطرق المساق إلى مواضيع تشمل كما المهارات المتعلقة بأسس اتخاذ القرار األخالقي عبر أساليب تحليلية. و 
ا. يقدم هذا المساق غيرهاالستخدام الشرعي للحاسوب و االحتيال و الملكية الفكرية و أمنها و خصوصية المعلومات و 

يستخدمها في دراسة قضايا أخالقية متنوعة تخص تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال، مما نظريات أخالقية و 
التصدي لكل ما يتعارض مع البناء يتيح للطالب اكتساب المهارات الفكرية الالزمة لحل المشكالت األخالقية و 

 .األخالقي للمجتمع
 


