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 الرقمي التسويقتخصص . 5
 االئداف العام  جاخلاص  لتخصص التسويق الرقمي اىل حتقيق اآلتي:

 لتسويق والتسويق الرقمي.االساسية يف جمال ا . فهم واستيعاب املفاهيم 1

 . فهم السلوك االستهالكي و دداته والتفكري االسرتاتيجي التسويقي.2

 . التعرف اىل االجتاهات الفكرية املعاصرة واالساليب املستخدمة يف التسويق الرقمي.3

قمي بوجه ر. اكتساب القدرة على حتليل ظواهر ومشكالت التسويق بوجه عام، والتسويق ال.4

 خاص.

على التحليل واالبداع يف حل املشكالت التسةويقية بالوسةائل التكنولوجيةة     ة. اكتساب القدر0

 احلديثة.

 . توظيف املعارف النظرية واالسرتاتيجيات التسويقية املختلفة وتطبيقها على ار  الواقع.6

. توظيف ما تعلمه الطالب بسالسة وترا سليمة تؤهله احلصول على مراكةز وظيفيةة متقدمةة    7

 حتقق له النجال يف وظيفته املستقبلية يف ظل تسارع ومنو االقتصاد الرقمي بشكل مضطرد.

. اكتساب مهارات التسويق الرقمي بوسائله وأدواتةه املختلفةة ممةا ميَكةن الطالةب مةن النجةال        8

 يف وظيفته املستقبلية.

 . اكتساب القدرة على التخطيط واعداد اخلطط التسويقية مبكوناتها كافة.9

 . القدرة على استخدام الربجميات املتعددة يف جماالت التسويق.51

. تعزيةةز القةةدرة علةةى إجةةراء البحةةوث التسةةويقية الرقميةةة وبنةةاء نظةةم املعلومةةات التسةةويقية مةةن   11

 خالل استخدام احلاسوب والربجميات ذات العالقة.

 سوا.على استخدام االساليب الكمية يف التنبؤات ذات العالقة بال ة. القدر12

. تعزيةةز القةةدرة علةةى التعامةةل مةةع البيانةةات التسةةويقية الرقميةةة وأدوات استخالصةةها لوضةةع          13

 اخلطط التسويقية.

. اكتسةةاب مهةةارات اسةةتخدام تكنولوجيةةا املعلومةةات يف عمليةةات االتصةةال ولتواصةةل بهةةدف    14

 التسويق .
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يةةدًا عةةن وسةةائل اخلةةداع  . االلتةةزام بةةالقيم االخالقيةةة املهنيةةة يف عمليةةات التسةةويق الرقمةةي، بع  10

 والتضليل التسويقي.

. تبي االجتاهات والسلوكيات االخالقية اليت حتافظ على البيئةة املتمثلةة يف تعزيةز التسةويق     16

 االخضر.

 خمرجات التعلم املقصو:ة: أجال:

( حتقيةق طرجةات   الرقمي يتوقع من الطالب/ة بعد إنتهائه/ا من متطلبات برنامج )التسويق

 قصودة يف اجملاالت التالية التعلم امل

  املعرفة والفهم 

 ويتحقق هذا املستوى من خالل املعرفة والفهم واإلستيعاب ملا يلي 

 املصطلحات التسويقية األساسية والتعريفات املختلفة يف جمال التسويق. .1
 السلوك اإلستهالكي و دداته والتفكري اإلسرتاتيجي. .2
 .ب املستخدمة يف التسويق الرقميواالسالياإلجتاهات الفكرية املعاصرة  .3

  املهارات الذهنية ) اإلدراكية( 

  اآلتي ويتحقق هذا املستوى من خالل
 إدراك املفاهيم واملعايري التسويقية. .1
 .ومشكالت التسويق بوجه عام ظواهرحتليل  .2
 .ويقية بالوسائل التكنولوجية احلديثةسالتحليل واالبداع يف حل املشكالت الت .3
 لية أو املهنية  العم تاملهارا

  اآلتيويتحقق هذا املستوى من خالل 

والرتويج جيات التسويقية واسرتاتيجيات التوةيع يتوظيف املعارف النظرية واالسرتات .1

 واالتصال التسويقي وتطبيقها على ار  الواقع .
توظيف ما تعلمه بسالسة وترا سليمة تؤهله للحصول على مراكز وظيفية متقدمة  .2

يف وظيفته املستقبلية يف ظل تسارع منو االقتصاد الرقمي بشكل  له النجال حتقق

 مضطرد.
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بوسائله وأدواته مما ميكنه من النجال  الرقميإكتساب وتوصيف مهارات التسويق  .3

 يف وظيفته املستقبلية

 ومن أهمها القدرة على  املهارات املنقولة / العامة 

 .مبكوناتها كافة التخطيط وإعداد اخلطط التسويقية  .1
 استخدام الربجميات املتعددة يف جماالت التسويق والبيع الشخصي .  .2
 البحوث التسويقية وبناء نظم املعلومالت التسويقية من خالل إستخدام احلاسوب .3

 .والربجميات ذات العالقة
 إستخدام األساليب الكمية يف التنبوء يف مكان العمل . .4
 ستخالصها لوضع اخلطط التسويقية.التعامل مع البيانات التسويقية الرقمية وادوات ا .0

  ومن أهمها مهارات االتصال وتقنية املعلومات 

االتصال الكتابي باللغة العربية واالجنليزية ، وفن املخاتبة والتعامل مع تقنية  .1

 املعلومات والربيد االلكرتوني ووسائل التواصل االجتماعي املختلفة.
 يات اإلتصال والتواصل بهدف التسويق.مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عمل .2

 ومن أهمها  االجتاهات والقيم والبعد األخالقي 

اإللتزام بالقيم األخالقية املهنية يف عمليات التسويق ، بعيدًا عن وسائل اخلداع  .1

 والتضليل التسويقي .
 تعزيز تبي اإلجتاهات والسلوكيات األخالقية  اليت حتافظ على البيئة املتمثلة يف .2

 تسويق األخضر.ال

 ثانيًا: فرص العمل:

البةةةدء مبشةةةاريعهم اخلاصةةةة أو العمةةةل يف مةةن   مإعةةةدادا مناسةةةبًا ميكةةةنه/ة إعةةداد الطالةةةب 

 ومن أهمها  القطاعات العامة واخلاصة واالهلية

 .االهليةاملؤسسات والشركات  .1
 املؤسسات التعليمية والتدريبية. .2
 األسواا املالية وشركات التامني. .3
 .والتسويق الرقمي بوجه خاص يقية بوجه عاماملؤسسات التسو .4
 مؤسسات قطاع اخلدمات االخرى. .0
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 /املنفر::الرقمي ثالثًا: متطلبات ختصص التسويق

/املنفةرد، علةى الطالةب ان    الرقمي للحصول على درجة البكةالوريوس يف ختصةص التسةويق   

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 199يتم بنجال )

 :/ التخصص المنفرد المقررات التخصصية. 1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 81تتكون هذال املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول الآتي69وتتكون من ) :إجباريةمقررات تخصصية  .151

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ االحصاء 1113

1151 
مهارات التواصل يف تكنولوجيا 

 املعلومات
3 9 1 1119 

 1113 1 9 3 االحصاء التطبيقي 1910

 4101 - 3 3 أساسيات االعمال )باللغة االجنليزية( 0119

 0191 - 3 3 (9مبادئ االقتصاد ) 4122

 0131 - 3 3 (9مبادئ احملاسبة ) 0139

 0161 - 3 3 ختطيط وتطوير املنتجات 0933

 0161 - 3 3 التسويق السياحي والفندقي 0938

 0161 - 3 3 تسويق اخلدمات 0961

 0161 - 3 3 تسويقيةاالتصاالت ال 0963

 0161، 1119 9 1 3 تطبيقات حاسوبية يف التسويق 0965

 0161 - 3 3 سياسات التسعري 0967

 - - 3 3قوانني التجارة االلكرتونية  0971

 اجملموع احلرة ختياريا اجباري جمموعة املساقات

 97 - 3 90 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 81 - 19 69 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 199 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 واالنرتنت

 0111 - 3 3 إدارة اجلودة الشاملة 0318

 0139 - 3 3 االدارة املالية 0301

0350 
أساسيات تصميم املواقع 

 رتونية التجاريةااللك
3 1 9 0161 

0356 
التسويق االلكرتوني عرب 

 االنرتنت
3 9 1 0161 

 0161 1 9 3 التسويق الدولي االلكرتوني 0357

0358 
التسويق السياحي والفندقي 

 الرقمي
3 9 1 0161 

 0161 - 3 3 تسويق اخلدمات املالية 0361

 0161 - 3 3 التسويق الدولي 0363

 0965 1 9 3 ومات التسويقيةأنظمة املعل 0367

0368 
االتصاالت التسويقية 

 االلكرتونية املتكاملة
3 3 - 0161 

 - - 3 3 القانون التجاري 0371

0011 
الوسائل االلكرتونية احلديثة يف 

 قنوات التوةيع
3 9 1 0161 

0013 
اسرتاتيجيات التسويق 

 االلكرتوني
3 9 1 0161 

 0161 - 3 3 االنرتنت وسلوك املستهلك 0010

 0161 - 3 3 إدارة املبيعات 0061

 0161 - 3 3 قنوات التوةيع 0069

 0161 - 3 3 اسرتاتيجيات التسويق 0063

 0161 - 3 3 سلوك املستهلك 0060

 0161 - 3 3 حبوث التسويق 0065

 9 1 3 مشروع التخرج 0099
، إنهاء 5313

 املستوى الثالث

  6 63 69 اجملموع
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معتمدة يختارها الطالب من  ساعة( 19صصية اختيارية: وتتكون من )مقررات تخ. 951

 المقررات الآتية:

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ القانون وحقوا االنسان 0171

 - - 3 3 الثقافة اإلقتصادية 0911

 0111 - 3 3 وارد البشريةإدارة امل 0911

 0111، 1119 1 9 3 االعمال االلكرتونية 0915

 0161 - 3 3 التسويق االخضر 0931

0939 
النزاهة والشفافية واملساءلة 

 ملكافحة الفساد
3 3 - - 

 0161 - 3 3 ةتطوير املنتجاتوختطيط  0933

 0161 - 3 3 التسويق العقاري 0930

 - - 3 3 الرياضيات يف االدارة 0937

 0161 - 3 3 سياسات التسعري 0967

 0139 - 3 3 حوكمة الشركات 0968

 0111 - 3 3 الريادة وإدارة االعمال الصغرية 0319

 0199 - 3 3 اقتصاديات املوارد والبيئة 0311

 0161 - 3 3 تسويق اخلدمات الصحية 0313

0310 
تدريبات عملية يف املؤسسات 

 ساعة تدريب( 111)
3 - 3 

نهاء املستوى إ

 الثاني

 0161 - 3 3 التسويق عرب االنرتنت 0315

 0161 - 3 3 االرشاد السياحي 0316

 0111 - 3 3 ادارة التأمني 0303

 0161 1 9 3 تكنولوجيا اإلعالن الرقمي 0359
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

0015 
إدارة سلسلة التوريد 

 االلكرتونية
3 3 - 0111 

 0199 - 3 3 االقتصاد الفلسطيي 0091

0099 
لرقابة االدارية يف املؤسسات ا

 الصحية
3 3 - 0111 

 1 9 3 حتليل وتقييم املشاريع 0001
إنهاء املستوى 

 الثالث

 0139 - 3 3 اسس االستثمار 0000

 0111، 1119 1 9 3 إدارة املشاريع 0051

 0111 - 3 3 إدارة الشراء والتخزين 0050

 0301 - 3 3 االدارة املالية املتقدمة 0068

 المقررات الحرة:.  9

مةةن داخةةل كليتةةه )مةةن بةةني متطلبةةات التخصةةص    ( سةةاعات معتمةةدة6يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار )

/ خةةةارج اخلطةةةة الدراسةةةية    مةةةن ختصصةةةات اجلامعةةةة    مةةةن أي ختصةةةص آخةةةر   االختياريةةةة( أو 

علةةى أن ال يكةةون مضةةمون املةةادة التعليميةةة مكةةررًا يف مقةةررات    كمقةةررات حةةرة    لتخصصةةه،

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص يفًاأخرى كمًا و/أو ك

 

 

 

 

 

 

 


