
 

 السنة األولى

 الفصل الدراس ي الثاني  الفصل الدراس ي األول 

 اسم املادة  رقم املادة 
عدد  

 الساعات
 املادة اسم  رقم املادة  نوع املادة 

عدد  

 الساعات
 نوع املادة 

 مدمج 3 مبادئ التسويق اإللكتروني  0352200 مدمج 3 مبادئ اإلدارة  0330100

 مدمج 3 مبادئ اإلحصاء لألعمال  0380122 مدمج 3 مبادئ التسويق 0350110

 مدمج 3 نظم املعلومات اإلدارية 0330248 وجاهي  3 مبادئ االقتصاد الجزئي 0320150

 وجاهي  3 مبادئ االقتصاد الكلي  0320151 وجاهي  3 1محاسبة مالية  0311100

 الكتروني 3 التربية الوطنية 0116101 وجاهي  3 ( 1مهارات االتصال والتواصل )لغة انجليزية  0116107

 15 عدد الساعات: 15عدد الساعات:

 السنة الثانية 

 الفصل الدراس ي الثاني  الفصل الدراس ي األول 

 اسم املادة  املادة رقم 
عدد  

 الساعات
 اسم املادة  رقم املادة  نوع املادة 

عدد  

 الساعات
 نوع املادة 

 مدمج 3 مهارات االتصال والتكنولوجيا  0352215 مدمج 3 (1مهارات االتصال االداري ) 0330200

 وجاهي  3 بحوث وتحليل السوق  0352415 مدمج 3 سلوك املستهلك عبر االنترنت 0352210

 مدمج 3 األعمال اإللكترونية 0352205 وجاهي  3 اإلدارة املالية  0320211

 مدمج 3 أساليب البحث العلمي لألعمال  0380260 مدمج 3 إدارة املبيعات  0350211

 وجاهي  3 ( 2مهارات االتصال والتواصل )لغة انجليزية  0116108 مدمج 3 أساسيات التصميم للوسائط املتعددة 0181113

 مدمج 3 التصميم الجرافيكي  0352325 وجاهي  3 اإلدارة املالية  0320211

 18عدد الساعات: 15عدد الساعات:

 السنة الثالثة 

 الفصل الدراس ي الثاني  الفصل الدراس ي األول 

 اسم املادة  رقم املادة 
عدد  

 الساعات
 اسم املادة  رقم املادة  نوع املادة 

عدد  

 الساعات
 نوع املادة 

 وجاهي  3 استراتيجية العالمة التجارية  0350222 مدمج 3 االتصاالت التسويقية اإللكترونية 0352310

 وجاهي  3 إدارة العمليات وسلسلة التوريد واللوجستية 0330230 مدمج 3 استراتيجية التسويق اإللكتروني 0352315

 مدمج 3 لتسويقيةنظم املعلومات ا 0352320 وجاهي  3 إدارة عالقات العمالء 0350332

 الكتروني 3 التسويق من خالل الشبكات االجتماعية  0350231 الكتروني 3 تسويق الخدمات  0350314

 الكتروني 3 العلوم العسكرية 0115001 وجاهي  3 رياضيات األعمال  0216116

 وجاهي  3 صل )لغة العربية(مهارات االتصال والتوا  0116103 الكتروني 3 مهارات القيادة واالبتكار والريادة  0116102

 18عدد الساعات:  18عدد الساعات: 

 السنة الرابعة 

 الفصل الدراس ي الثاني  الفصل الدراس ي األول 

 اسم املادة  رقم املادة 
عدد  

 الساعات
 اسم املادة  رقم املادة  نوع املادة 

عدد  

 الساعات
 نوع املادة 

 وجاهي  3 قضايا معاصرة في التسويق اإللكتروني  0352435 مدمج 3 التسويق باستخدام محركات البحث 0352430

 مدمج 3 تدريب ميداني 0352450 مدمج 3 تكنولوجيا اإلعالن  0352420

 مدمج 3 قانون وأخالقيات األعمال  0330303 مدمج 3 تصميم وتحليل املواقع اإللكترونية 0352425

 الكتروني 0 املجتمععمل تطوعي في خدمة  0116109 مدمج 3 متطلب تخصص اختياري  

 مدمج 3 متطلب تخصص اختياري   مدمج 3 متطلب جامعة اختياري  

 مدمج 3 متطلب جامعة اختياري   مدمج 3 متطلب جامعة اختياري  

 15عدد الساعات: 18عدد الساعات:

 

 كلية األعمال 

   االعمال إدارة قسم  

 الخطة االسترشادية

 والتواصل االجتماعي برنامج بكالوريوس التسويق االلكتروني 

 


