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 التخصص

 التسويق االلكرتوني

Electronic Marketing 

 ة( ساع72المتطلبات اإلجبارية ) /وصف المساقات

 :Marketing Principles(311100) التسويق مبادئ .1

وتأثيراتها  ئة الداخلية والخارجيةيعوامل الب ،للتسويق األساسيةالتعريف بالمفاهيم  يهدف هذا المساق إلى
على األنشطة التسويقية في المؤسسات العامة والخاصة،عرض عناصر المزيج التسويقي، أهمية بحوث 

الطلبة  إفهام ،التسويق ونظم المعلومات التسويقية، أساسيات التسويق الدولي في ضوء اقتصاد السوق 
الشرائي  يز عملية اتخاذ القرارتعز  ،المعلوماتتكنولوجيا للعملية التسويقية في عصر  األساسية المبادئ
وطرق  هتج وعمليات التسعير واستراتيجياتالمنالتعريف ب ،طرق تقسيم السوق المستهدفمعرفة للزبون 

وكيفية  إدارتهاتوصيف العالقات مع الزبائن وطرق ، عوامل البيئة المادية، تحديد الترويج وتوزيع المنتج
السوق  أساسياتالزبائن والجمهور ويتعلق هذا المساق بفهم لخدمة  األساسيةتقديم الخدمات والعمليات 

، المبادئ األساسية للتسويق وتوجهات الزبائن وبناء صورة ذهنية جيدة حول المنتجات والمؤسسات
 .االلكتروني

 E- Marketing Principles (311101:)مبادئ التسويق االلكتروني  .2

تعريف الطلبة بالتوجهات الحديثة والمعاصرة في حقل التسويق االلكتروني،  إلىيهدف هذا المساق 
السلوك الشرائي ومحدداته والعوامل المؤثرة فيه، السوق وطبيعته، استراتيجيات دخول السوق االلكتروني، 

طيط تحليل الفرص التسويقية، التخااللكترونية، تحديد األسواق االلكترونية المستهدفة،  األسواقتخطيط 
للمنتج االلكتروني والتسعير والتوزيع والترويج، تحليل دورة حياة المنتج االلكتروني، إكساب الطلبة القدرة 
على فهم التوجهات الحديثة للسوق االلكتروني، القدرة على التعامل مع عمليات التسويق االلكتروني، 

 إرضاء الزبائن واالستماع إلى شكاويهم وتذمراتهم. 
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 E-Behavior (311201:)لك عبر االنترنتسلوك المسته .3

 االنترنت،استخدام ب يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بمفاهيم والمبادئ األساسية لسلوك المستهلك
شرح كيفية تأثير العوامل الداخلية والخارجية على سلوك المستهلك، الفرد أو الجماعة أو المؤسسة، 

على سلوك األفراد واألسر والمؤسسات، التعريف بالمفاهيم  معالجة وتحليل تأثير العوامل المختلفة
التسويقية والترويجية للمفاهيم مثل اإلدراك والتعلم والشخصية واالتجاهات والمعتقدات والجماعات 
المرجعية واألسر والطبقة االجتماعية واالختراعات، التعرف على محددات سلوك األفراد والجماعات 

بط السلوك باالقتصاد الرقمي واالقتصاد الموجه بالسوق، تحليل ومعالجة والمؤسسات في األردن، ر 
التعامل  ألساسياتدرجة وعي الزبون /المستهلك  حاالت عملية لسلوك الشراء االلكتروني، معرفة

التكنولوجيا  بأدواتالتعريف  االلكتروني للسوق المعاصر ,التعريف بسلوكيات المستهلك االلكتروني,
تعزيز مفاهيم السلوك االلكتروني ,تحديد طرق  المستهلكين, األفرادمالئمتها لتوجهات الحديثة ومدى 

 االنترنت والربط مع طرق االستخدام الحديث من قبل المستهلكين, أهميةبيان  التعامل عبر االنترنت,
 .يثةباستخدامات التكنولوجيا الحدمعرفة وتحديد العوامل المؤثرة على السلوكيات الفردية وربطها 

 E- Marketing Communicationsاالتصاالت التسويقية االلكترونية .4
(311310:) 

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمفاهيم األساسية لالتصاالت التسويقية االلكترونية ،معرفة 
عناصر المزيج التسويقي،دراسة وتحليل طبيعة االتصال الترويجي، دراسة الجوانب اإلدارية وتخطيط 

ي وخصائصه جهود االتصال االلكتروني وتصميم الحمالت االلكترونية، أساليب االتصال االلكترون
السوق وعمليات التسويق اإللكتروني، طرق االتصال اإللكتروني وطبيعته ووسائل الترويج االلكتروني،  

في السوق، خصائص الزبائن وطبيعتهم، أهمية االتصاالت التسويقية وأهدافها، طرق االتصال التسويقي 
جتماعي، مزايا االتصال اإللكتروني اإللكتروني، وسائل االتصال اإللكتروني وأدواته، وسائل االتصال اال

، تنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلبة ومعرفة أساليب االتصال االلكتروني والتقليدي، ومعرفة في السوق 
 .المزيج االتصالي االلكتروني 
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 Marketing Communications (311202:)االتصاالت التسويقية .5

 واالتصال وأهميته ضمن النشاط التسويقي، الترويجمفاهيم ب يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة
دراسة وتحليل طبيعة االتصال الترويجي  ,توضيح العالقة التكاملية مع عناصر المزيج التسويقي

واالقناعي، دراسة جوانب اإلدارية للنشاط الترويجي،تخطيط الجهود الترويجية وتصميم الحمالت 
دراسة وتحليل األساليب االتصالية والترويجية كاإلعالن اإلعالنية، تنمية وتطوير مهارات الطالب،

والدعاية والعالقات العامة والبيع الشخصي وتنشيط المبيعات ومعرفة خصائص كل منها وتأثيراتها،  
 ,كامل التسويقي واالتصال بالزبائنتحديد طرق االتصال التسويقي مع الزبائن ,بيان ومعرفة طرق الت

على توجهات الزبائن وتطوير  والتأثيرت االتصاالت الترويجية للمنتج والمؤسسة ,والتركيز على استراتيجيا
وتوثيق العالقة مع الزبائن بمختلف مراحلها  تأكيدقدراتهم على فهم السوق ومزايا المنتج والمؤسسات ,

ير ومستوياتها ,التعريف بطرق تجزئة السوق وتحديد االستراتيجيات المالئمة ,زيادة القدرة على تطو 
 استراتيجيات حديثة لالتصال التسويقي.

 

 E-Tourism (311203:)السياحة االلكترونية .6

بمفاهيم السياحة والمفاهيم اإللكترونية ذات الصلة بالسياحة إلى تعريف الطلبة  هذا المساق هدفي
اإللكتروني، دراسات المزيج الخدمي السياحي التعريف ب والتعريف بمفاهيم التكنولوجيا الحديثة،اإللكترونية،

وقنوات  حاالت النجاح في السياحة، أساليب تجزئة السوق، طبيعة وخصائص الزبون السياحي المثالي،
السوق المستهدف،  توجهات الزبائن السياحية، طرق تحقيق رضا الزبائن، متطلبات  التوزيع االلكتروني، 

 .والحجز االلكتروني الثقة في السياحة اإللكترونية، أدوات التسويق اإللكتروني
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 )MIS  (311204نظم المعلومات التسويقية .7

بالمبادئ األساسية لنظم المعلومات التسويقية، التركيز على  إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
تطبيقات واستراتيجيات النظم ودورها في توزيع المنتجات، المفاهيم األساسية لنظم المعلومات 
التسويقية،تحليل وتصميم النظم التسويقية، استخدامات تكنولوجيا المعلومات، تطوير أنظمة التسويق 

السوق صاالت التسويقية، التعريف بأنواع وخصائص البرمجيات التسويقية، الذكي، تطوير أنظمة االت
ومتطلباته، الزبائن وخصائصهم، أهمية المعلومات التسويقية ونظمها، التركيز على المفهوم النظمي 
للعمليات التسويقية المبنية على النظم المعلوماتية، أهمية المعلومة، طرق اتخاذ القرار المبني على 

، كيفية إدارة المبيعات بطريقة همات الدقيقة، قواعد البيانات وأهميتها، طرق التحليل للسجالت البيعيالمعلو 
 .، يعمل الطلبة على تحليل ودراسة حاالت عملية ألنظمة المعلومات التسويقيةرقمية، طرق زيادة األرباح

 

 Communications Skills(311205:) مهارات االتصال والتكنولوجيا .8

بالمفاهيم األساسية بمهارات االتصال وربطها بالتكنولوجيا الحديثة،  إلى تعريف الطلبة ذا المساقه هدفي
المفاهيم االتصالية، المفاهيم التكنولوجية، طرق أهمية االتصال، أساليب التواصل التقليدي وااللكتروني، 

االت التكنولوجية، مهارات الربط بين االتصاالت الحديثة والتكنولوجيا، العوامل المؤثرة على االتص
االستخدام للوسائل الحديثة في االتصاالت، خصائص الزبون اإللكتروني، المفاهيم اإلدارية الحديثة 
وطرق تقسيم السوق، تعزيز قدرات التواصل بين المنظمة والزبائن، األدوات اإللكترونية، أساليب التواصل 

، يعمل هوم القدرات التنافسية في ظل الحداثة التكنولوجيةباستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، تعزيز مف
الطالب على تطبيق المفاهيم االتصالية واألساليب المستخدمة في االتصاالت وتكنولوجيا التسويق 

 .الحديث
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  Search Engine Optimization(SEO)التسويق باستخدام محركات البحث  .9
(311312:) 

إلى تعريف الطلبة بالمفاهيم األساسية الستخدام محركات البحث في التسويق،  هذا المساق هدفي
، التعريف  PPCالتعريف بخدمات شبكة االنترنت، أنواع محركات البحث مثل جوجل، ياهو، بنج و 

بقنوات التسويق االلكتروني، أنواع التسويق االلكتروني، استراتيجيات اإلعالن االلكتروني، مزايا استخدام 
لمحركات، طرق التواصل مع الزبائن، استخدام التقنيات واستراتيجيات تحسين الموقع االلكتروني، أسس ا

لبناء الثقة مع الزبون والمواقع   SEO وقواعد الدخول االلكتروني، يعمل الطالب على استخدام مزايا 
 وتحسين طرق االستخدام التكنولوجي.    االلكترونية المختلفة

 

 Sales Management (311301:)تالمبيعا إدارة .10

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمفاهيم إدارة المبيعات وتطورها المبيعي، وظائفها ووحداتها، 
طرق البيع الشخصي، حفز وتدريب القوى البيعية، تقييم النشاط البيعي، التخطيط للمبيعات،التصميم 

عات، معرفة طرق اختيار واختيار وادارة المناطق البيعية، التعرف على مفهوم الموازنة التقديرية للمبي
المادة  هذهتحاول وتوظيف وتعويض وتحفيز القوى البيعية، التعرف على مفهوم تقدير النشاط البيعي، 

وربطها في العمليات البيعية ,تحديد وظائف السوق وطرق التجزئة ,  اإلدارةالضوء على وظائف  إلقاء
وطرق احتسابها ,معرفة  واألرباحمبيعات معرفة طرق التسعير ,تحديد الطرق الحديثة لزيادة حجم ال

,تطوير استراتيجيات تسويق  األساسية,معرفة المفاهيم  إدارتهاالعوامل المؤثرة على العملية البيعية وطرق 
الترويج  بأدوات,المساعدة في تجزئة السوق حسب توجهات المؤسسة ووجهة نظر الزبائن ,التعريف 

، تعريف الطلبة بإدارة المبيعات إجراءات وأسس تنظيم ديثةللمبيعات عبر وسائط التكنولوجيا الح
 .المبيعات، تخطيط المناطق البيعية، مراحل العملية البيعية، تقييم النشاط البيعي
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 Service Marketing (311302:)تسويق الخدمات .11

طبيعة الخدمة المفاهيم الخدمية والمفاهيم التسويقية، التعريف بب إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
وخصائصها، ومعرفة خصائص المزيج الخدمي والعوامل المؤثرة عليها، وطرق وأساليب تجزئة السوق، 
وكيفية توجيه الخدمة، وطرق إدارة التسويق الخدمي، العوامل المؤثرة على التسعير للخدمات 

وطرق تحسينها، أساليب  ، إكساب الطلبة ومعرفتهم بالخدمةواستراتيجياتها، وطرق المحافظة على الزبائن
تعزيز المفهوم الخدمي، زيادة القدرة على تحقيق رضا الزبائن والمحافظة عليهم لتحقيق األهداف 

 .التسويقية لمنظمات األعمال

 
 E-Marketing (311303:)التسويق االلكتروني .12

األنشطة التسويقية وفرص  ،لتسويق االلكترونياألساسية لبالمفاهيم  إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
االنترنت في التسويق، دور التسويق االلكتروني في زيادة المبيعات، وظائف التسويق االلكتروني 
وتطبيقاته وأدواته وتقنياته، تجزئه السوق االلكتروني، استراتجيات التسويق االلكتروني، أنشطة التسويق 

الحديثة في  استخدام التكنولوجياطرق المعاصر  التسويق أساسياتااللكتروني الحالية والمستقبلية، 
،التركيز على العالمة التجارية واالنتشار الواسع، والعمليات التسويقيةوتطوراتها العمليات االلكترونية 

ذات العالقة بالزبائن وطرق التعامل  أهمية قواعد البيانات، طرق توزيع المنتجات، وزيادة المبيعات،
والربط مع وظائف التسويق االلكتروني  التواصل االجتماعي االلكترونية أدواتو التعامل معهم  وأدوات

االستخدام للعمليات  وأساليبواثر ذلك على السوق وعناصر العملية التسويقية االلكترونية مع بيان طرق 
ات التسويقية عبر االنترنت والتركيز على القضايا المعاصرة االلكترونية ومعرفة االيجابيات والسلبي

إكساب أخالقيات التسويق االلكتروني، ، وعناصر المزيج التسويقي اإللكتروني االلكتروني والدفع للتعامل
الطلبة القدرة على مواكبة التطورات الحديثة في األنشطة التسويقية ،وفرص التسويق عبر االنترنت، فهم 

 تمل للمستهلكين عبر االنترنت.مصطلحات التسويق االلكتروني، القدرة على تحليل قطاعات السوق المح
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 Brand Name Strategy(311210:) استراتيجيات العالمة التجارية   .13

األساسية للمنتج واألفكار التسويقية، كيفية إدارة العالقات  بالمفاهيم إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
وبناء استراتيجيات العالمة التجارية، أساليب تحقيق القيمة والمنفعة، معرفة أهمية العالمة التجارية وطرق 

ء تعزيزها، األدوات المستخدمة لبناء العالمة التجارية، كيفية بناء صورة ذهنية جيدة للمنتج ، تطوير األدا
لزيادة المبيعات عبر إستراتيجية العالمة التجارية ، األنظمة والقوانين للعالمة التجارية، دراسة حاالت عملية 
للعالمة التجارية ومشكالتها، إكساب الطلبة الفهم والمعرفة الكافية ألهمية العالمة التجارية واستراتيجياتها  

القدرة على االلتزام بالقوانين واألنظمة للعالمة التجارية،  الواجب استخدامها في العمليات التسويقية ، زيادة
 القدرة على بناء صورة ذهنية جيدة لدى الزبون حول المنتج. 

 

 E-Banking (311305:)التسويق المصرفي االلكتروني .14

هذا المساق الى تعريف الطالب بالمفاهيم واالصول العلمية والعملية وااللكترونية المتعلقة  يهدف
بالتسويق المصرفي، التعريف بالعمليات التسويق المصرفي، معرفة الجوانب االساسية لتطبيق الخدمات 

لمصرفية، المصرفية، دراسة موضوعات المزيج الخدمات المصرفية، الجوانب السلوكية لشراء الخمة ا
التعريف بالمنتج المصرفي والمزيج المصرفي اإللكتروني، عمليات التسويق  البيئة التسويقية للمصرف، 

المصرفي اإللكتروني، إدارة العملية التسويقية اإللكترونية، الرضا للزبائن وتقديم الخدمات المصرفية 
ت السوق وتجزئته، تعزيز المفاهيم المالئمة، عمليات الدفع اإللكتروني، الثقة اإللكترونية، دراسا

، إكساب الطالب معرفة اسس وقواعد العملية المصرفية المصرفية، زيادة الوعي المصرفي وأساليبه
 .االلكترونية، انماط العمالء، طرق التعامل معهم، تنمية وتطوير مهارات التفاوض للطلبة مع الزبائن 
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 Social Media Marketing(SMM)التسويق وشبكات التواصل االجتماعي  .15
(311306:) 

األساسية للتسويق االلكتروني والتسويق عبر شبكات التواصل  بالمفاهيم إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
االجتماعي، معرفة البيانات الضرورية في التسويق، المزيج التسويق االلكتروني، األدوات االلكترونية 

واع وإشكال محركات البحث، فوائد وأهمية استخدام أدوات التواصل المستخدمة في التواصل االجتماعي، أن
االجتماعي لزيادة حجم المبيعات، أصناف المستخدمين وطبيعتهم، معايير السوق وطرق التجزئة ، المزيج 
الترويجي،  إدارة الموقع لشبكة التواصل ومحتواها، استراتيجيات التسويق عبر التواصل االجتماعي،  خطة 

االجتماعي، مواقع التواصل االجتماعي، إكساب الطلبة القدرة على فهم وسائل التواصل االجتماعي  التسويق
 وعمليات التسويق االلكتروني، معرفة كيفية التعامل مع المواقع االلكترونية، فهم خصائص الزبائن.  

 

 Business Marketing (311309:)  األعمالتسويق  .16

بالمفاهيم األساسية لألعمال ، أهميتها ، مفهوم النشاط الصناعي،  إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
خصائص وطبيعية األسواق الصناعية، التحليل للبيئة التسويقية، أساليب التكنولوجيا الحديثة في الشراء 

للمستهلك واإلنتاج للمستخدم الصناعي، نموذج السلوك الشرائي للمؤسسات الصناعية، السلوك الشرائي 
المفاهيم النظرية والعملية لألعمال، النهائي، أنظمة المعلومات وبحوث التسويق في المؤسسات الصناعية، 

طرق التسويق الحديثة، العوامل المؤثرة على سوق األعمال، طرق النجاح التسويقي، أهمية تسويق األعمال 
صنيف المنتجات، دراسة حاالت في السوق، وبناء صورة ذهنية جيدة عن المزيج والمؤسسة، طرق التسعير وت

، إكساب الطلبة المعرفة للتخطيط االستراتيجي للتسويق الصناعي أهمية السوق اإللكتروني وسوق األعمال
 .وتحليل وتقييم الفرص السوقية، أساسيات وقرارات التسويقية واستراتيجيات المنتج

 E-Marketing Strategy (311401:)التسويق االلكتروني إستراتيجية .17

األساسية لبناء االستراتيجيات التسويقية االلكترونية بالمفاهيم  إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
المناسبة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص، معرفة البيئة التسويقية، األساليب والخطوات التي 
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تساعد على تصميم وتنفيذ االستراتيجيات الرقمية، فوائد استخدام أدوات تحليل إستراتيجية التسويق 
تحاول هذه المادة إلقاء الضوء على االلكتروني المعاصر، بناء استراتيجيات محدده للسلعة أو الخدمة،  

لالزمة للتسويق، والوسائل ، وتحديد االستراتيجيات اوربط بناء اإلستراتيجية لذلك التسويق اإللكتروني
المتبعة في طرح المزيج التسويقي اإللكتروني والخدمات اإللكترونية، ومعرفة أساليب التطوير 
االستراتيجيات التسويقية، وتحديد خصائص الزبائن في السوق المستهدف، وأساليب تجزئة السوق، 

بشروط  اإللمامالطلبة وتمكينهم من  إكساب، ومعرفة نماذج االستراتيجيات المطبقة في شركات األعمال
وخطوات التخطيط االستراتيجي التسويقي باستخدام تكنولوجيا االتصال الحديث وتحقيق النجاح لعدد من 

 الماركات السلعية والخدمية

 Marketing Management (311402:) التسويق إدارة .18

األساسية لوظيفة اإلدارة التسويقية والعمليات التسويقية بالمفاهيم  إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
وعناصر المزيج التسويقي، أنواع الطلب، تحديد الفرص التسويقية لدراسة البيئة التسويقية، تجزئه السوق، 
استهداف األسواق، تحليل دورة حياة المنتج، تطوير منتجات جديدة، قرارات تسويق الخدمات، عناصر 

ة، والربط بين المفهوم اإلداري والتسويقي، والتعريف باستراتجيات اإلدارة والتسويق، العملية التسويقي
وتطوير المفاهيم اإلدارية والتسويقية، وتعزيز القدرات التنافسية، وتطوير وسائل االتصال التسويقي، 

ة إيجابية حول ، زيادة القدرة على التواصل مع الزبائن، رسم صور ومعرفة العمليات التسويقية والترويجية
، اكسبا الطلبة القدرة على اتخاذ القرار المنتج والمؤسسة، وتطوير أدوات وأساليب البيع وزيادة األرباح

  .التسويقي ومعرفة الوظائف التسويقية

 

 

 Green Marketing (311403:)األخضرالتسويق  .19

بالمفاهيم األساسية للتسويق األخضر والبيئي ، تعريف بالمزيج  إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
عمليات التطوير وتسعير وترويج المنتج والسوق المثالي،  أساسيات التسويق المثاليةالتسويقي األخضر،  
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بما ال يلحق ضرر بالبيئة، معرفة االنشطة التسويقية وتقسيم المستهلكين، ابعاد البيئة وتطوير 
بية حاجات الزبائن وباقل كلفة، معرفة تاثيرات المنتج على البيئة وتقسيمات المنتج وآثارة استراتيجيات لتل

على البيئة وطبيعة المواد المستخمة، تقديم منتجات االقل ضرر على البيئة، المسؤولية االخالقية 
ط التزام ، شرو اآلمنةواالجتماعية، تحديات ومشاكل البيئة، حماية حقوق المستهلك، معايير البيئة 

واستراتيجيات التسويق  اتهاواستخدام اآلمنةبالمنتجات الصديقة واالمنه، االلتزام بالبيئة  األعمالمنظمات 
المالئمة، ووسائل وأدوات زيادة األرباح، ومواجهة التغيرات في سلوكيات الزبائن، وتطوير استراتيجيات 

ات االقتصادية، وزيادة فعالية التسويق، بمحاكاة توجهات الزبائن، واستغالل طبيعة السوق والتطور 
، إكساب الطلبة أهمية واستغالل الموارد المتاحة وتعظيم األرباح، وتطوير المفاهيم التسويقية الحديثة

القيام باألنشطة التسويقية في ايطار االلتزام القوي بالمسؤولية البيئية والمحافظة على البيئة الطبيعية 
 .لتزام بأخالقيات التسويق والمسؤولية االجتماعيةوعدم إلحاق الضرر بها، اال

 International Marketing (311404:)التسويق الدولي باالنجليزي  .20

ومفهوم نشاط التسويق الدولي ومدى اختالفه عن التسويق  بأهمية إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
المحلي، معرفة الدوافع والعوامل لسلوك الشركات في السوق الدولي، عوامل البيئة الدولية واثرها على 

المعلومات المطلوبة في السوق الدولي، مشاكل التسويق الدولي،  وأنواع أهميةقرارات المسوق الدولي، 
تعريف الطلبة بمفاهيم السوق التسويقية الدولية، بناء االستراتجيات التسويقية، طرق وتحليل الفرص 

الدولي، ومدخل إلى السوق الدولي، تقسيم السوق الدولي، استراتيجيات التسويق المستخدم في السوق 
الدولي، الدولي، القوانين واألنظمة الدولية، االتفاقيات الدولية، التعريف بالمنتج الدولي، طرق التسعير 

ووسائل الترويج الدولي، أدوات وقنوات التوزيع الدولي، مصطلحات ومفاهيم دولية في التسويق، أساليب 
الطلبة المعرفة  إكساب، التنافس الدولي، عمليات التسويق الدولي اإللكتروني، مواصفات المنتج الدولي

بة عمليات اإلنتاج  والتسعير والتوزيع ، فهم الطل التسويقية الدولية األنشطةالنظرية والعملية لممارسة 
 .والترويج الدولي
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 Marketing Research (311406:) بحوث التسويق .21

إلى تعريف الطلبة ب ماهية بحوث التسويق، أهمية اتخاذ القرارات التسويقية، تزويد  هذا المساق هدفي
المفاهيمي للبحث التسويقي العلمي، األدوات المستخدمة في جمع وتحليل وتفسير  يطارباالالطلبة 

البيانات، التعريف بعملية القياس في بحوث التسويق وأساليب جمع البيانات، إكساب الطلبة مهارات 
إجراء البحوث التجريبية في التسويق، تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف اإلحصائية، مراجعة وتصنيف 

الطالب إفهام  لبيانات التسويقية، التعريف ببحوث تطوير المنتج، وبحوث االبتكار واإلبداع التسويقي،ا
للمفاهيم األساسية للتسويق وربطها بالبحوث التسويقية، معرفة طرق تحديد العينات ومجتمعات الدراسة، 

اسة وأهدافها،وسائل منهجيات البحث التسويقي، األدبيات النظرية، معرفة طرق تحديد مشكلة الدر 
اإلحصائية، طرق تحديد النتائج، أساليب التحليل للنتائج، كيفية صياغة الفرضيات، االختبار، األساليب 

  كيفية صياغة التوصيات، طرق تصميم االستبانة، أساليب المقابلة.

 

 E-Sites Design (311407:).تصميم المواقع االلكترونية .22
الطلبة بالمبادئ االساسية والجوانب التقنية والفنية لتصميم  يهدف هذا المساق إلى تعريف

وبناء واجهات البرمجيات المختلفة، انواع واجهات االستخدام ، دعم نظم التشغيل، متطلبات 
المستخدم، واجهات االستخدام الرسومية، عناصر واجهات االستخدام، التفاعل مع واجهة 

( برمجة GUIوبرمجة واجهات المستخدم )االستخدام، نماذج وطرق التصميم، تصميم 
 واجهات المستخدم لتطبيقات قواعد البيانات وتطبيقات االنترنت، استخدام ادوات البرمجة،
أساسيات التصميم اإللكتروني، المواقع اإللكترونية، أدوات التصميم اإللكتروني وطرقه، 

ومتطلباتهم، طرق  التصميم الجرافيكي، دراسات السوق اإللكترونية، خصائص الزبائن
استخدام المواقع اإللكترونية، متطلبات االستخدام اإللكتروني، أساسيات التسويق اإللكتروني 

، إكساب والترويج والتوزيع، أساليب االستهداف اإللكتروني، مزايا الموقع اإللكتروني الناجح
اليب التعامل مع الطلبة المعرفة الالزمة لكيفية التصميم للمواقع االلكترونية وتطوير اس
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مستخدمو المواقع االلكترونية، القدرة على تطوير أساليب تسويقية بما يتالءم مع خصائص 
 .الزبائن في السوق االلكتروني

 
 E-Commerce (311408:)التجارة االلكترونية .23

وتطبيقاتها بتكنولوجيا المعلومات الخاصة باسس التجارة االلكترونية  إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
استراتيجيات التجارة االلكترونية، التحديات التي تواجهها، عناصر وهيكل التجارة االلكترونية، الدوافع 
التقنية للتجارة االلكترونية، الميزة التنافسية، التقنيات الحديثة، قنوات التوزيع، عمليات التسعير، عمليات 

لقاء جيات للتطبيق العملي ألعمال التجارة االلكترونية، االدعاية في البيئة االلكترونية، التعريف بالبرم
الضوء على مفاهيم التجارة اإللكترونية، السوق اإللكتروني، الزبائن وخصائصهم، العوامل المؤثرة على 
التجارة اإللكترونية، طرق الدفع اإللكتروني، مشاكل التجارة اإللكترونية وتعقيداتها، تعزيز مفهوم القدرة 

 ويق اإللكتروني، طرق التواصل اإللكتروني، بناء الثقة اإللكترونية، بناء صفحة اإلنترنت.على التس

 

 Field Training (311409:)التدريب الميداني .24

للتسويق االلكتروني حسب خصائص  التطبيق العملي تعريف الطلبة بأهمية  يهدف هذا المساق إلى
وتطبيق المفاهيم التسويقية االلكترونية  المحلية منظمات األعمال في السوق وطبيعته والزبائن وتوجهاتهم 

ودراسات السوق التي درسها في  التسويقية للمفاهيم بشكل واقعي مع حاالت السوق المختلفة وتعزيز
، إكساب الطلبة القدرة على الموائمة بين المساقات اإلجبارية والمساندة لتخصص التسويق اإللكتروني

ي والتطبيق العملي لحاالت السوق االلكتروني، زيادة القدرة على التعامل مع الزبائن بما التدريب النظر 
 .يخدم العملية التسويقية

 Graduation Project (311410:)مشروع التخرج .25
بكيفية تصميم مشروع البحث ألغراض التخرج، أهمية  لبةيهدف هذا المساق إلى تعريف الط

لة، صياغة الفرضيات، الوصول إلى أدبيات الدراسة، البحث العلمي، طرق تحديد المشك
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، اكساب الطالب القدرة على الوسائل واألساليب اإلحصائية، طرق تحليل النتائج والتوصيات
ربط الواقع النظري لمشروع التخرج بالواقع العملي وزيادة قدرته على فهم المشكالت 

 .واختبارها وتحليلها
 

 E- Marketing Samples (311411:)نماذج في التسويق االلكتروني .26
بالتطور الحاصل في المفاهيم التسويقية االلكترونية،  إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي

دراسة حاالت التسويق اإللكتروني اثر المفاهيم على األنشطة التسويقية وسلوك المستهلك،  
مفاهيم التسويق اإللكتروني، ، التركيز على في منظمات األعمال المحلي واإلقليمي والدولي

مشاكل السوق اإللكتروني، رضا الزبائن، عوامل النجاح اإللكتروني، طرق طرح المزيج 
، معرفة التسوق االجتماعي، التسويق األخضر، التسويق اإللكتروني السلعي والخدمي

دراسة االلكتروني، التسويق الفيروسي، استراتيجيات التسويق، إكساب الطلبة االستفادة من 
 الحاالت والتجارب السابقة وزيادة قدرتهم على معالجة المشاكل التسويقية

 E- Marketing Issues (311207:)قضايا معاصرة في التسويق االلكتروني .27

تروني على ضوء الممارسات بالقضايا المعاصرة في التسويق االلك إلى تعريف الطلبة هذا المساق هدفي
لدراسة حاالت السوق شرح وتحليل مشاكل تسويقية  ،العوامل المؤثرة في السوق اإللكتروني ،العملية

 ،ربط القضايا التسويقية في المفاهيم التسويقية المعاصرة والعملية،واإلقليميفي الواقع المحلي  اإللكتروني
اجه العمليات التسويقية دراسة الواقع اإللكتروني، متطلبات السوق اإللكتروني، دراسة المشكالت التي تو 

إكساب الطالب مهارات تحليل وتفسير  اإللكترونية، مختارات وأمثلة من الواقع العملي اإللكتروني،
 .الظواهر التسويقية المحلية، معرفة المفاهيم الخاصة بالقضايا التسويقية
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