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 االجتماعي والتواصل االلكتروني التسويقلقسم  الخطة االرشادية 

 دارية والماليةكلية العلوم اإل / الطلبة إرشاد اجراءات -االرشادية  الخطة
 يخفق الذي الطالب سجلي ان على والحاسوب االنجليزية واللغة العربية اللغة في مستوى إلمتحان التقدم الطلبة كافة على يتوجب

 في له دراسيين فصلين أول في إنجازها وعليه للطالب الدراسية الخطة من حسبي ال استدراكيا ً مساقا ً االمتحان بهذا النجاح في

ً.(ًساعةًمعتمدةًألغراضًالتخرجًلتخصصًالتسويقًااللكترونيًوالتواصلًاالجتماعي132)ًالجامعة

ً

 .ًةًلهأخرىًأوًتمًمعادلةًبعضًالمساقاتًالدراسيعلىًالطالبًمراعاةًتسلسلًالمساقاتًاذاًكانًمنتقلًمنًجامعةً

 ( ساعة معتمدة 12) مستوى السنة األولى – الفصل الدراسي األول

 المتطلب السابق المساق اسم رقم المساق

ًًمبادئًالتسويق 311100

  (1) محاسبة مبادئ 211101

 ًًالعلومًالعسكرية 205107

   1جدول  –اختياري جامعة  *

 عتمدة( ساعة م12) مستوى السنة األولى - الدراسي الثانيالفصل 

 المتطلب السابق المساق اسم رقم المساق

  مبادئ االدارة 302103

  مبادئ التسويق االلكتروني 311101

 استدراكي/اللغة االنجليزية  (1مهارات اللغة االنجليزية ) 205125

 استدراكي /اللغة العربية  (1) العربية اللغة 205123

 ال يحتاج الطالب المتطلب السابق االستدراكي اذا اجتاز امتحان المستوى عند القبول

له ان كان  ( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها1*يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة )جدول 
 قد درس في جامعة أخرى 

له ان  التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها (2)جدول  التخصص ت اختياري **يختار الطالب أي مساق من مساقا
 كان قد درس في جامعة أخرى 
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 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الثانية –الفصل الدراسي األول 

 المتطلب السابق المساق اسم رقم المساق

  مهارات االتصال والتكنولوجيا 311205

  االعمالرياضيات  302104

  السياحة االلكترونية  311203

  التربية الوطنية 205110

 مبادئ التسويق نظم معلومات تسويقية 311204

   1جدول  –اختياري جامعة  *

 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الثانية –الفصل الدراسي الثاني 

 المتطلب السابق إسم المساق رقم المساق

 مبادئ التسويق العالمة التجاريةاستراتيجية  311210

 مبادئ التسويق االلكترونية االتصاالت التسويقية 311202

 احصاء اداري  اساليب البحث العلمي 302107

  2جدول  – اختياري قسم **

   1جدول  –اختياري جامعة  *

   1جدول  –اختياري جامعة  *

له ان كان  ( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها1)جدول *يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة 
 قد درس في جامعة أخرى 

له ان  ( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها2)جدول  التخصص**يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري 
 كان قد درس في جامعة أخرى 
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 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الثالثة –الفصل الدراسي األول 

 المتطلب السابق إسم المساق رقم المساق

 مبادئ التسويق أدارة المبيعات 311301

 مبادئ التسويق التسويق االلكتروني استراتيجية 311305

 مبادئ نظم المعلومات اإلدارية التسويق االلكتروني 311303

 مبادئ التسويق التسويق المصرفي االلكتروني 311305

 االتصاالت التسويقية االلكترونية التسويق باستخدام محركات البحث 311312

  مبادئ االقتصاد 304103

 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الثالثة –الفصل الدراسي الثاني 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق

 التسويقبحوث  التسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي 311306

  التسويق لألعمال 311309

 مبادئ تسويق تسويق الخدمات 311302

  2جدول  – اختياري قسم **

 مبادئ تسويق سلوك المستهلك عبر االنترنت 311305

  احصاء اداري  304106

له ان كان  يتم معادلتها( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم 1*يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة )جدول 
 قد درس في جامعة أخرى 

له ان  ( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها2)جدول  التخصص**يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري 
 كان قد درس في جامعة أخرى 
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لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان كان ( التي 1*يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة )جدول 
 قد درس في جامعة أخرى 

له ان  ( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها2)جدول  التخصص**يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري 
 كان قد درس في جامعة أخرى 

 ، وال يوجد أي تقييد على حرية الطالب في هذا المساق.*** يختار الطالب أي مساق يتم طرحه داخل الجامعة

 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني

 المتطلب السابق المساق اسم رقم المساق

 تدريب ميداني مشروع تخرج 311410

  نماذج التسويق االلكتروني 311411

  بحوث التسويق 311406

 ساعة 90إنهاء  ميدانيتدريب  311409

  تصميم المواقع االلكترونية 311407

  2جدول  – اختياري قسم **

 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الرابعة –الفصل الدراسي األول 

 المتطلب السابق المساقاسم  رقم المساق

 مبادئ التسويق ادارة التسويق 311402

  التجارة اإللكترونية 311408
  التسويق األخضر 311403

 مبادئ التسويق التسويق الدولي 311304

   1ل جدو  –اختياري جامعة  *

  مادة حرة  ***
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 (1جدول )

 اسم المادة رقم المادة

 مدخلًالىًعلمًاالجتماع 205100

 القضيةًالفلسطينية 205101

 قضاياًمعاصرة 205105

 المجتمعًاالردني 205106

 تاريخًالقدس 205109

 االسالميةالثقافةً 205112

205114 

تطبيقاتًتكنولوجياًالمعلومات/غيرً

 طلبةًالعلوم

 التنميةًالسياحيةًفيًاالردن 205115

 الحضارةًالعربيةًاالسالمية 205118

 القانونًفيًحياتنا 205122

 حقوقًاالنسان 205210

 علومًصحية 205214

 البحثًالعلمي 205215

 التعلمًوالتربيةًاالخالقية 205216

 القيادةًوادارةالفريق 205217

 الثقافةًالمعلوماتية 205218

 مهاراتًالتواصل 205219

205221 
مهاراتًالتفكيرًالناقدًوحلً

 المشكالت
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 (2جدول )

 

 اسم المادة رقم المادة

 االعمالًااللكترونية 308204

 السياحةًااللكترونية 311210

 النماذجًفيًالتسويقًااللكتروني 311411

311306 

التسويقًوشيكاتًالتواصلً

 االجتماعي

311307 

قضاياًمعاصرةًفيًالتسويقً

 االلكتروني

 ادارةًعالقاتًالزبائن 311308

 ادارةًًسلسلةًالتزويدًواللوجستيه 311207

 تسويقًاالعمالً 311309

 مقدمةًفيًنظمًالمعلوماتًاالدارية 308100

 ادارةًالمواردًالبشرية 302350

 السلوكًالتنظيمي 302252

 االتصاالتًالتسويقيةًااللكترونية 311310

 ادارةًالمواد 302211

 االدارةًااللكترونية 302343

 استراتيجيةًالمبيعاتًوالتكنولوجيا 311311

 التسويقًالسياحيًوالضيافة 311207

 التجارةًااللكترونية 311209

 ادارةًالمواد 302211

 

 


