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ريادة وتميز في التعليم األكاديمي والبحثي في ميدان التسويق.

اإلسهام في إعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة في مجاالت التسويق.

.1

توفير 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.
.7

إكساب الطالب مهارات التسويق والبيع واستقطاب العمالء الجدد والمحافظة على العمالء

الحاليين وكيفية قراءة األسواق وتحليلها.
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.1

.2

استخدام أساليب كمية ونوعية في رسم السياسات واالستراتيجيات والبرامج التسويقية.
حل المشكالت التسويقية في بيئات العمل.

.3

إجراء البحوث والدراسات في المجاالت التسويقية كافة.

.4

التحليل البيئي المستمر للعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الخطط التسويقية.

.5

دراسة بيئة األسواق واتجاهاتها في ضوء المنافسة المحلية والعالمية ،وصياغة الق اررات
االستراتيجية والتكتيكية لمواجهة حدة المنافسة.
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تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير (مسار الرسالة) في تخصص التسويق من ( )33ساعة معتمدة موزعة
على النحو اآلتي:
أوالً

ثانياً
ثالثاً

X

المتطلبات اإلجبارية

18

54.5%

المتطلبات االختيارية

6

18.2%

رسالة

9

27.3%

33

%100

X

التسلسـ ــل

X

X

ُمستوى المادة

4

X
المجال المعرفـي

0

رم ــز ِ
القسـ ـ ـ ـ ـ ــم

2
الكلية
رم ــز ُ

18

21030701

منهجية البحث العلمي لطلبة األعمال

3

20420701

اإلدارة التسويقية

3

20420703

استراتيجية التسويق

3

20420704

إدارة العالمات التجارية

3

20430701

التسويق االلكتروني

3

20420706

سلوك المستهلك

3
18
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ثانياً:

متطلبات اختيارية 6( :ساعات معتمدة) يختارها الطالب من المساقات اآلتية:

20110709

الريادة وإدارة األعمال الصغيرة

3

20210705

محاسبة ادارية ومالية لطلبة األعمال

3

20410701

تسويق الخدمات

3

20420705

التسويق الدولي

3

20440701

إدارة التسويق اللوجستي

3

20430702

إدارة العالقات التسويقية

3

20420702

بحوث التسويق

3

20510700

نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة

3
6

9
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 21030701منهجية البحث العلمي لطلبة األعمال (،3ن:)3:

يهدف هذا المساق لتوضيح مفهوم البحث العلمي ودوره في دعم الق اررات في منظمات األعمال ،ويعنى بجميع

مراحل عملية البحث العلمي بما فيها تحديد مشكلة البحث وتعريف المتغيرات واختيار تصميم البحث وصياغة

الفرضيات وجمع البيانات واختبار فرضيات الدراسة وتفسير النتائج وكتابة التقرير النهائي والمراجع .كما يعالج

هذا المساق وصف البيانات وذلك بتنظيمها وعرضها ثم حساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لها
ودراسة العال قة الخطية بين المتغيرات بما في ذلك معامل االرتباط ومعادلة االنحدار .كما يشمل المساق التوزيع
الطبيعي وتوزيع  tوتوزيع Fوموضوع العينات وتوزيعات المعاينة ليتمكن الطالب من دراسة التقدير واختبار

الفرضيات حول معدل مجتمع والفرق بين معدلي مجتمعين وتحليل التباين واالنحدار البسيط والمتعدد.
 20420701اإلدارة التسويقية (،3ن:)3:

يهدف هذا المساق إلى دراسة اإلدارة التسويقية المتقدمة وبكل محطاتها ومحاورها من حيث عالقة االدارة

التسويقية مع االدارات االخرى داخل المنظمة ،مع تزويد الطلبة بمهارات ذات عالقة بكيفية تطبيق الوظائف
اإلدارية على النشاط التسويقي ،ومهارة التخطيط التسويقي ،والتنظيم والتنسيق والتوجيه التسويقي والقيادة والسيطرة

 ،والتنفيذ لألنشطة التسويقية ،وعملية اتخاذ الق اررات التسويقية ،والرقابة والتدقيق التسويقي وخصائص مدير
التسويق العالمي ،كما تتضمن المادة بيان تنوع ثقافات المجتمع العالمي وانعكاسة على االنشطة التسويقية
والعالقة مع العمالء.
 20420703استراتيجية التسويق (،3ن:)3:

يهدف هذا المساق إلى دراسة استراتيجية التسويق المتقدمة وكيفية صياغة استراتيجية التسويق وعالقتها بباقي

االستراتيجيات الوظيفية في المنظمة ،كما تتضمن موضوعات حديثة مثل عالقة استراتيجية التسويق باالتحادات
االستراتيجية للمنظمة مع شركاء األعمال ،ومفاهيم الموائمة االستراتيجية مع استراتيجية تكنلوجيا المعلومات مع

تقدي م مزيد من المعرفة المتعمقة في إدارة األنشطة التسويقية على أساس ربط الموارد المتاحة بالفرص التسويقية
التي تنشأ عن المتغيرات والمستجدات البيئية .وإكساب الطلبة مهارات التفكير بعيد األمد ،تمكنهم من تحليل واقع
األنشطة التسويقية على ضوء النتائج المتحققة ،تمهيداً لرسم سياسة واضحة مستقبالً ،وتعريفهم بالبدائل
االستراتيجية في ظل األزمات االقتصادية المختلفة.

 20420704إدارة العالمات التجارية (،3ن:)3:

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالعالمة التجارية في منظمات األعمال من حيث :نشأتها ،وأنواعها،

وأهدافها ،وإدارتها ،وقوانين تسجيلها والتركيز على بنائها وحمايتها ،ووضع استراتيجياتها ،وتوضيح العالقة بين
المنتجات والعالمات التجارية ،وق اررات المنتج ،اضافة الى اختيار العالمة التجارية ،وتسجيلها ،وتسمية التصميم،

والمتطلبات القانونية؛ وقياس األداء .وما يمكن أن تقدمه العالمة التجارية لمالكها ،وكيف تؤثر العالمة التجارية

كعامل مهم في السلوك الشرائي للمستهلك وارتباطه بها ،كيفية اختيار مركز مناسب للعالمة التجارية في السوق
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أو توسيع نشاطها ،ودور العالمة التجارية في كونها أداة رئيسية بالغة األهمية في تمييز المنتجات وتعظيم
قيمتها.
 20430701التسويق االلكتروني (،3ن:)3:

يهدف هذا المساق إلى التعريف بتطور تكنلوجيا المعلومات واالنترنت ودورها في توسيع مفهوم التسويق ،وتغير
مفاهيم االسواق والمنافسة العالمية ،حيث يتضمن التعريف بمفهوم التسويق االلكتروني وأهميته والياته ،كما

يوضح عناصر المزيج التسويقي االلكتروني (المنتج/الخدمة الرقيمة ،التسعير اإللكتروني ،الترويج االلكتروني،
والتوصيل اإللكترونية) ،يتضمن المساق تطبيقات التسويق االلكتروني في األسواق المحلية والعالمية مثل
المزادات اإللكترونية وانواع االسواق اإللكترونية والمواقع اإللكترونية والخدمات التي تقدمها.
 20420706سلوك المستهلك (،3ن:)3:

يهدف هذا المساق إلى دراسة سلوك المستهلك المتقدم والى تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالسلوك
اإلنساني وأهميته في دراسة السلوك الشرائي ،وبالنماذج السلوكية المختلفة المفسرة للسلوك الشرائي ،مثل

الجماعات المرجعية ،والطبقات االجتماعية وأسلوب الحياة ،والعالقات العائلية ،وكذلك التعلم ،واإلدراك،
والشخصية واالتجاهات والعوامل النفسية وأسلوب الحياة ،والعالقات العائلية ،وكذلك التعلم ،واإلدراك ،والشخصية
واالتجاهات والعوامل النفسية واألدوار واالستخدامات االستراتيجية لالتصاالت المقتنعة في التسويق.
 20110709الريادة وإدارة األعمال الصغيرة (،3ن:)3:

يهدف هذا المساق الى التعريف بمفهوم الريادة واهميتها في اقامة مشاريع األعمال ،وتحديد اساسيات وخصائص
الريادة ومتطلبات العمل اإلداري واألنشطة األساسية للريادة .كذلك تحديد خصائص ومهارات الرياديين وبيان
دورهم في اقامة المشروعات الريادية .وتوضيح التحديات التي تواجه األعمال الريادية والصغيرة في االردن.
يتناول هذا المساق ايضاً العديد من الجوانب المطلوبة إلنشاء اي مشروع ريادي ناجح ،وتعلم كيفية التعامل مع
عملية انشاء وادارة المشاريع الريادية ،وتوفير المهارات الالزمة إلعداد خطط عمل صحيحة ،وكيفية تحويل
األفكار الى مشاريع ريادية ناجحة .ويتناول هذا المساق من جانب آخر توضيح مفهوم الريادة واألعمال الصغيرة،
وشرح فعاليات ومبادئ عمل المشروعات الريادية والصغيرة مع التركيز على إتقان المهارات الالزمة لتخطيط
وادارة وتمويل األعمال الصغيرة ،وكتابة خطة عمل لمشروع صغير مع االخذ باالعتبار خصوصية األردن.
 20210705محاسبة إدارية ومالية لطلبة األعمال (،3ن)3:

يهدف هذا المساق الى التعريف بعلم المحاسبة اإلدارية ونشأته وتطوره وعالقته بالمحاسبة المالية ومحاسبة
التكاليف ،ودورها في دعم الق اررات اإلدارية ،ودراسة سلوك التكاليف حسب ارتباطها بحجم النشاط وأثر سلوكها

على إعداد قائمة الدخل .كما يتناول المساق دراسة العالقة بين تكلفة وحجم النشاط وربح المنشاة وتحديد نقطة

التعادل التي تشكل فاصال بين منطقة الربح ومنطقة الخسارة ونسبة استغالل المنشاة لطاقتها اإلنتاجية عند نقطة

التعادل وهامش األمان ونقطة إغالق المصنع ،إضافة إلى دراسة التكاليف المالئمة التخاذ القرار من بين البدائل
المتاحة .كما يتناول المساق الموازنات التقديرية ومفهومها وأنواعها ومدى مساهمتها في ترشيد الق اررات اإلدارية
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ومدى استخدامها كاداه رقابية .كما يتناول المساق دراسة نظام الالمركزية ونظام محاسبة المسئولية في ظل
المركزية اإلدارة وتفويض الصالحيات وتحديد المسئوليات .ويتناول الفصل األخير أسعار التحويل وأهميته ومزاياه
وطرق تطبيقه واالستفادة منه في منشأة األعمال.

 20410701تسويق الخدمات (،3ن:)3:

يتضمن هذا المساق التعريف بالمفاهيم التسويقية الحديثة في مجال الخدمات ،وخصائصها وتطورها ،والتحديات
التي تواجه المدراء في مجال تسويق الخدمات ،اضافة الى تصميم الخدمة ،وادارة الطلب عليها ،وجودة الخدمات
المدركة ،والمشاكل المترتبة على تسويق الخدمة .كما يهدف إلى دراسة تسويق الخدمات المتقدم والى تعريف

الطلبة بمفاهيم التسويق الحديثة في مجال الخدمات والتحديات المتمثلة في إدارة وتسليم خدمات ذات جودة عالية
للزبائن .كما يبحث المساق في المواضيع التالية :فهم وإدارة توقعات الزبائن وتقييم الخدمات ،المزيج التسويقي
للخدمات تصميم الخدمة ،إدارة الطلب على الخدمة ،االتصال مع الزبائن إليصال وعود فعالة ومنطقية لهم.
والمشكالت المترتبة على تسويق الخدمات.
 20420705التسويق الدولي (،3ن:)3:

يتضمن هذا المساق التعريف بعوامل البيئية الثقافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والتنافسية ،والتكنولوجية،

والقانونية ،وأثر هذه العوامل على أنشطة التسويق الدولي ،اضافة الى اكتشاف الفرص التسويقية المتوفرة في
األسواق الخارجية وتحليلها ،وتحديد وتقييم استراتيجيات وخطط التسويق الدولي ،والقدرة على استخدام هذه
المفاهيم في تحليل المنظمة وتطوير االستراتيجية التسويقية المناسبة لألسواق الدولية ،.كما يهدف إلى التعريف
بالبدائل من الطرق 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.
 20440701إدارة التسويق اللوجستي (،3ن:)3:

يهدف هذا المساق إلى دراسة األعمال واألنشطة اللوجستية التسويقية في منظمات األعمال ودراسة أعضاء قناة
التوزيع (المنتج ،تاجر الجملة ،تاجر التجزئة) مع االهتمام بها والتركيز على أنواعهم ووظائفهم ودراسة العوامل
البيئية المختلفة التي تؤثر على قناة التوزيع واألبعاد السلوكية لقنوات التوزيع وتصميم قنوات توزيعية كفؤة ومراقبة

وتقييم النشاطات التوزيعية في قنوات التوزيع وكيف هي قنوات التوزيع والدعم اللوجستي في السوق الدولي

والسوق الصناعي والسوق الخدمي.

 20430702إدارة العالقات التسويقية (،3ن:)3:

يهدف هذا المساق على دراسة موضوع إدارة العالقات التسويقية ألنها تمثل أداة معرفية ووظيفة اتصالية ذات

طابع مهم وهي المرآة العاكسة ألشكال التعامل الصحيح مع الزبون ،ويهدف إلى تزويد الطلبة بمهارات ومعلومات
حول مفهوم وسمات وأهمية وأهداف العالقات التسويقية وبرامجها وعالقتها بالعملية التسويقية وعملية اتخاذ
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الق اررات ودورها في التنمية والرأي العام وكيف هي مع جماهير المنظمة وكيف هي في المنظمات الدولية.
ويهدف المساق الى دراسة موضوع إدارة عالقات الزبائن أو ما يسمى بتسويق العالقات وإلى بناء عالقات طويلة

األمد مع الزبائن وتزويد الطلبة بمعلومات عن أركان المنظمة في تحقيق النجاح والنمو والبقاء وعن التسويق

الشمولي ومعرفة الزبون وسلوكه والزبون والجودة وخطوات إدارة العالقات مع الزبون ورضا ووالء وقيمة الزبون
والعالقة مع إدارة المعرفة وإدارة العالقات مع الزبائن الكترونيا.
 20420702بحوث التسويق ( ،3ن:)3:

يهدف هذا المساق إلى دراسة بحوث التسويق المتقدم والى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات الالزمة لتطبيق

بحوث التسويق على أرض الواقع .كما يتضمن التعريف بإجراءات وخطوات بحوث التسويق ،وتصميم واعداد
البحوث التسويقية بأنواعها المختلفة (الوصفية ،والتجريبية ،والتحليلية ،والسببية ،)...من حيث تحديد المشكلة،

والتصميم ،وتحديد المجتمع والعينة ،وتحديد البيانات المطلوبة ،ومصادرها ،والنماذج والطرق المستخدمة في

تجميعها ،وطرق تحليل هذه البيانات إحصائيا واختبار الفرضيات ،واستخالص النتائج وكتابة التوصيات،
للمساعدة في ترشيد الق اررات التسويقية .وعند اكتمال تدريس المساق ،يتمكن الطلبة من فهم الحاالت البحثية في

التسويق ،واستخدام األدوات البحثية المناسبة لمعالجة المشاكل البحثية في التسويق .وتمكينهم من تطبيق تلك
المهارات على دراسة مشكالت تسويقية موجودة في البيئة األردنية.
 20510700نظم المعلومات االدارية المتقدمة (،3ن:)3:

يهدف هذا المساق الى توضيح االسس والنظريات والتقنيات الخاص ـ ــة إلدارة تكنولوجيا المعلومات مع التركيز
على التحديات والفرص والمخاطر .ويغطي هذا المسـاق طيف واسـع من المفردات منها ،مقدمة إلى نظم

المعلومات اإلدارية ،إدارة الش ــركة الرقمية ،نظم المعلومات في المؤس ـ ـسـ ــات ،نظم المعلومات والمنظمـات واإلدارة،
األعمال اإللكترونية والتجـارة اإللكترونية ،أدارة المعـدات المـاديـة والبرمجيـة ،أدارة موارد البيانات ،بيئة تكنولوجيا
المعلومات ونظم االتصاالت والنظم الالسلكية ونظم االتصاالت النقالة والشبكات.
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