
 

 

 

 3عدد الساعات: مبادئ التسويق  0350110: املادةو اسم رقم 

التسويقية ودراسة السلوك الشرائي من خالل  يهدف هذا املساق الى التعريف باملفاهيم االساسية بالتسويق وتوجهاته املختلفة والبيئة  

وتزويد   العلمي،  التسويق  ملمارسة  املفاهيمي  االطار  يشكل  وبما  التسويقي،  املزيج  وعناصر  التسويقية  املعلومات  ونظم  التسويق  بحوث 

 ة . الطالب باملعرفة التسويقية املتخصصة التي تساعده في تعميق الرؤية وترشيد القرار بشأن الفرص التسويقي

 3عدد الساعات: مبادئ التسويق االلكتروني  0352200: املادةو اسم رقم 

التسويقية   البيئة  تحليل  من  املختلفة  وتوجهاته  االلكتروني  بالتسويق  االساسية  باملصطلحات  الطالب  تعريف  الى  املساق  هذا  يهدف 

ات الرقمية وعناصر املزيج التسويق االلكتروني والتي من شانها  االلكترونية وتطوير استراتيجيات التسويق االلكتروني من خالل فهم املنص 

 ان تساعد في بناء  لحملة ترويجية عبر منصات الرقمية والتواصل مع الجمهور عبر املنصات الرقمية حسب النهج العلمي السليم. 

 3عدد الساعات: ادارة املبيعات   0350211: املادةو اسم رقم 

على مبادئ االدارة وتطبيقاتها في عمليات البيع وايضا يتناول طرق تقسيم املناطق البيعية وايضا يتناول البيع  هذا املساق يعرف الطالب  

الشخص ي كجزء رئيس من ادارة املبيعات ويناقش طرق اختيار وتدريب القوة البيعية كركن مهم من اركان ادارة املبيعات ودورها االساس ي  

 ية.في اكساب املنظمة امليزة التنافس 

 3عدد الساعات: االعمال االلكترونية  0352205: املادةو اسم رقم 

املعلومات واالتصاالت   القائمة على استخدام تكنولوجيا  االلكترونية  التجارية  باألعمال واألنشطة  الطالب  الى تعرف  املساق  يهدف هذا 

، االتصاالت اإللكترونية ومنها البريد اإللكتروني، وعمليات الدفع  مثل اإلنترنت واالتصاالت مثل التجارة اإللكترونية، التسويق اإللكتروني

.
ً
 اإللكتروني وكل ما يتعلق بتبادل املنتجات والخدمات بين الشركات والجماعات واألفراد الكترونيا

 3عدد الساعات: استراتيجية العالمة التجارية  0350222: املادةو اسم رقم 

بمف الطلبة  تعريف  املساق  وعناصرها  يتناول  وظائفها  بيان  مع  والتشريعي  التاريخي  وتطورها  نشأتها  ومراحل  التجارية  العالمة  هوم 

واصنافها، كما يتناول اسس اختيار العالمة التجارية وخصائصها وانواعها وعناصر املمنوعة واملحظورة وتطبيقاتها العملية والقانونية، 

والشكلية   املوضوعية  الشروط  املساق  يتناول  التجارية  كذلك  للعالمة  واالدبية  والتجارية  الصناعية  الفكرية  والحقوق  التجارية  للعالمة 

التجارية   العالمة  واستراتيجيات  )االبداع(  التجارية  العالمة  وتطوير  وتخطيط  ومصادرها  ومداخلها  التجارية  العالمة  قيمة  ومفهوم 

 والقضايا املرتبطة بها 

 3عدد الساعات: ك عبر االنترنت سلوك املستهل 352210: املادةو اسم رقم 

املستهلك الشرائي عبر االنترنت من   تؤثر على سلوك  التي  املستهلك االلكتروني والعوامل املختلفة  يتناول هذا املساق مقدمة عن سلوك 

ى اتخاذ القرار الشرائي الناحية النفسية واالجتماعية والثقافية وكيفية تحليلها ووضع االستراتيجيات التسويقية املناسبة التي تساعد عل

 والتعرف على النظريات املختلفة في السلوك الشرائي وتطبيقاتها العملية تسويقيا.

 كلية األعمال 

 األعمالقسم: إدارة  

 املختصر للمواد الدراسية  الوصف  

 التسويق االلكتروني بكالوريوس  لبرنامج 

  

 



 3عدد الساعات: مهارات االتصال والتكنولوجيا  0352310: املادةو اسم رقم 

والتعام األجهزة  استخدام  مهارة  مثل  اإللكتروني  والتواصل  االتصال  مهارات  املساق  هذا  والكتابة  يتناول  واملحتويات  املعلومات  مع  ل 

التواصل   بأنواع  التعريف  يتضمن  كما  اإلنترنت.  عبر  اآلمن  واالستخدام  اإللكترونية  املعامالت  مع  التعامل  ومهارة  والتحرير،  واإلنشاء 

الفور  الرسائل  أو  اإللكتروني  البريد  عبر  التواصل  مثل  التواصل،  إليها األشخاص عند  يلجأ  التي  املدونات اإللكتروني  عبر  التواصل  أو  ية 

 واملحادثة املرئية أو مواقع التواصل االجتماعي أو التواصل عبر الرسائل القصيرة والهاتف والبريد الصوتي.

 3عدد الساعات: التسويق من خالل الشبكات االجتماعية 0350231: :املادةو اسم رقم 

ا بشبكات  املتعلقة  املفاهيم  توضيح  املساق  هذا  االجتماعي  يتناول  التواصل  وسائل  عبر  تسويق  وضع خطة  وكيفية  االجتماعي  لتواصل 

تحديد االستراتيجيات   الى  املعلومات وصوال  الى وضع االهداف واالستراتيجيات وجمع  التخطيط؛  قبل  ما  ابتداء من مرحلة  االلكتروني، 

 يج للمنظمة عبر هذه الوسائط.التسويقية املنوي اتباعها، ومن ثم االستفادة من الزبائن ذوي الوالء للترو 

 3عدد الساعات: االتصاالت التسويقية اإللكترونية   0352310: املادةو اسم رقم 

في  املؤثرة  والخارجية  الداخلية  البيئية  والعوامل  االتصاالت  ونظرية  االلكترونية،  التسويقية  باالتصاالت   
ً
تعريفا املساق  هذا  يتناول 

ر املزيج الترويجي االلكتروني، اضافة الى بيان دور كل عناصر املزيج الترويجي من االعالن االلكتروني والبيع  االتصاالت االلكترونية، وعناص 

 الشخص ي والدعاية االلكترونية وتنشيط املبيعات والعالقات العامة والتسويق املباشر واالنترنت كوسيلة من وسائل االتصال. 

 3عدد الساعات: تسويق االلكتروني استراتيجية ال 0352315: املادةو اسم رقم 

تطبيق   وامكانية  االنترنت  طريق  عن  االلكتروني  التسويق  عملية  في  التكنولوجية  االساليب  الطالب  تعرف  الى  املساق  هذا  يهدف 

مها تسويقيا من  االستراتيجيات االساسية في التسويق الكترونيا وايضا مواكبة التطور التكنولوجي في مجال االتصاالت واالنترنت واستخدا

 خالل البيع والشراء واالتصاالت واستراتيجيات الدفع االلكتروني وايضا تتطرق الى التعلم االلكتروني وعمليات التداول عبر االنترنت.

 3عدد الساعات: تسويق الخدمات  0350341: املادةو اسم رقم 

ال   الجانب  التسويق وهو  في  امللموس  غير  الجانب  للخدمة  يقوم على دراسة  التسويقية  الخدمي والبيئة  املنتج  تحليل  ويقوم على  خدمي 

 وايضا تعريف الطالب بأساليب تجزئة سوق الخدمات ووضع االستراتيجيات املناسبة وطرق التوزيع والترويج للخدمات. 

 3عدد الساعات: نظم املعلومات التسويقية  0352320: املادةو اسم رقم 

التعرف   املساق  هذا  واملبيعات يتناول  سويق 
ّ
الت خص 

َ
ت التي  املعلومات  أهمية  ابراز  مع  ومكوناتها  وعناصرها  التسويقية  املعلومات  بنظم 

خزينها وتحليلها كي يتمكن متخ 
َ
ذو  واملستهلكين والواردة في النظام على اتخاذ القرارات التسويقية، ويتناول ايضا كيفية جمع املعلومات وت

 ارتهم التسويقية بشكل سليم. القرارات التسويقية من اتخاذ قر 

 3عدد الساعات: ادارة عالقات العمالء  350332: املادةو اسم رقم 

يقوم هذا املساق على تقديم فكرة شاملة عن استراتيجيات وتطبيقات ادارة عالقات العمالء عن طريق تصميم قاعدة بيانات مفصلة عن  

بهدف الحف االمد  اقامة عالقات طويلة  الحاليين  العميل وآليات  العمالء  الوالء للمؤسسة للحفاظ على  العمالء وخلق حالة من  اظ على 

 واكتساب عمالء جدد وايضا تحقيق التميز امام املنافسين. 

افيكي  0352325: املادةو اسم رقم   3عدد الساعات: التصميم الجر

الجرافيكي، التصميم  وعمليات  خامات  مبادئ،  الطالب  تعرف  الى  املساق  هذا  برنامج    يهدف  على  وتركز  البصرية.   االتصاالت  وأسس 



Adobe Photoshop    وبرنامجAdobe Illustrator    بشكل خاص، كما تتضمن التعّرف إلى خصائص وطرق استخدام كل منهما في تطبيقات

 التصميم الجرافيكي من خالل تمارين ومشاريع هادفة.

 3ساعات:عدد ال بحوث وتحليل السوق  0352415: املادةو اسم رقم 

يتناول املساق تحليل السوق وبيان طرق جمع املعلومات حول السوق داخل مجال العمل، ودراسة تحليل املنافسين في السوق وطريقة  

العمالء وحجم   لدى  والشراء  التسوق  عادات  بيان  املساق  يشمل  املحتملين، كذلك  العمالء  هم  ومن  للمشروع  املستهدفة  الفئة  تحديد 

 ونقاط القوة والضعف للمنافسين. السوق املستهدف 

 3عدد الساعات: تكنولوجيا االعالن  0352420: املادةو اسم رقم 

يتناول هذا املساق كيفية تطوير حملة تسويقية، وتصميم االستراتيجيات الرقمية، وفهم التقنيات والتطبيقات التي تعتمد عليها جميع  

ل اإلعالنات عبر وسائل التواصل االجتماعي وتسويق الفيديو والتحليالت الرقمية  املؤسسات لتوصيل رسالتها بشكل أفضل، وكيفية عم

ة  وتطوير الويب والتسويق عبر القنوات، وتركيز على تحليل االعالنات املرئية واملقروءة واملسموعة لغرض بناء فهم شامل لألخطاء اإلعالني

 وكيفية تجنبها. 

اقع االلكترونية تصميم وتحليل 0352425: املادةو اسم رقم   3عدد الساعات: املو

اقع اإللكترونية، وتركيز على عوامل نجاح وفشل أي موقع   يهدف هذا املساق في التعرف على معايير وأساسيات تصميم وإنتاج املو

، مع توضيح بعض البرامج املستخدمة في  
ً
 وعامليا

ً
اقع املختلفة محليا اقع  إلكتروني، وذلك من خالل دراسة تحليلية للمو تصميم مو

الجمهور   السلوك  لفهم  اإللكترونية  اقع  املو تحليالت  استخدام  على  والتركيز  اقع.  املو بعض  تصميم  كيفية  على  والتدريب  اإلنترنت 

اقع اإللكترونية.   ولتحسين محتوى املو

 3عدد الساعات: التسويق باستخدام محركات البحث 0352430: :املادةو اسم رقم 

  يتناول هذا املساق ف
ً
ي التعرف على كيفية استخدام أدوات وتقنيات التسويق الرقمي بما في ذلك التقنيات لتحسين محركات البحث محليا

البريد اإللكتروني واإلعالن املدفوع عبر اإلنترنت. كما ويتضمن ذلك استخدام أدوات التسويق املبيعات من التسويق عبر  ، وزيادة 
ً
  ودوليا

 . Data Studioو   Tag Managerو   Search Consoleو  Google Analyticsو  Ubersuggestو   SEMrushالرقمي املعاصرة مثل 

 3عدد الساعات: قضايا معاصرة في التسويق االلكتروني   0352435: املادةو اسم رقم 

من خالل املجال  هذا  في  املستجدة  والقضايا  االلكتروني  التسويق  في  الحديثة  املوضوعات  املساق  هذا  وكتابة    يناقش  ومناقشتها  بحثها 

 البحوث املتخصصة في هذه املواضيع واملجاالت وفق املنهج العلمي السليم. 

 3عدد الساعات: التدريب امليداني 0352450: املادةو اسم رقم 

ساعة خالل الفصل    144  يقوم هذا ملساق على التزام الطلبة بالعمل لدى شركة متخصصة في التسويق االلكتروني وذلك بما ال يقل عن 

 وذلك للتدريب العملي على مهارات التسويق االلكتروني واالحتكاك الفعلي في سوق العمل . 

 


