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 الرقمي التسويقتخصص . 5
 االئداف العامة  اخلاصة لتخصص التسم ق الرقمي اىل حتقيق اآلتي:

 يف جمال التسويق والتسويق الرقمي. االساسية فهم واستيعاب املفاهيم  .1

 فهم السلوك االستهالكي وملدداته والتفكري االسرتاتيجي التسويقي. .2

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

سررويق ال .4 عررام، والت سررويق بوجرره  ظررواهر ومشرركالت الت يررل  قمرري بوجرره راكتساب القدرة علررى حتل

 خاص.

قرردرا .5 سرراب ال يررة  ةكت سررائل التكنولوج سررويقية بالو شرركالت الت حررل امل بررداع يف  يررل واال لررى التحل ع

 احلدي ة.

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

يررة متقدمررة  .7 سررليمة تؤهلرره احلصررول علررى مراكررز وظيف لررب بسالسررة و رررا  مرره الطا مررا تعل توظيف 

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

جررال يف  .8 مررن الن لررب  فررة ممررا ميكرَرن الطا ترره املختل اكتساب مهارات التسويق الرقمي بوسررائله وأدوا

 وظيفته املستقبلية.

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

 دام الربجميات املتعددة يف جماالت التسويق.القدرة على استخ .10

خررالل  .11 مررن  سررويقية  مررات الت ظررم املعلو نرراء ن يررة وب سررويقية الرقم حرروث الت جررراء الب قرردرة علررى إ يررز ال تعز

 استخدام احلاسوب والربجميات ذات العالقة.

 على استخدام االساليب الكمية يف التنبؤات ذات العالقة بالسوا. ةالقدر .12

لررى التع .13 قرردرة ع يررز ال طررط تعز صررها لوضررع اخل يررة وأدوات استخال سررويقية الرقم نررات الت مررع البيا مررل  ا

 التسويقية.

سررويق  .14 هرردف الت اكتساب مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عمليات االتصال ولتواصل ب

. 
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االلتزام بالقيم االخالقية املهنية يف عمليات التسويق الرقمي، بعيدًا عن وسائل اخلداع والتضررليل  .15

 التسويقي.

سررويق  .16 يررز الت لررة يف تعز ئررة املتم  لررى البي حتررافظ ع لرريت  يررة ا سررلوكيات االخالق هررات وال ترربو االجتا

 االخضر.

 خمرجات التعلم املقصم ة: أ ال:

سررويق نررامج )الت بررات بر مررن متطل ئرره/ا  عررد إنتها لررب/ة ب مررن الطا لررتعلم الرقمرري يتوقع  يررق  رجررات ا ( حتق

 املقصودة يف اجملاالت التالية 

  والفهم  املعرفة

 ويتحقق هذا املستوى من خالل املعرفة والفهم واإلستيعاب ملا يلي 

 املصطلحات التسويقية األساسية والتعريفات املختلفة يف جمال التسويق. .1
 السلوك اإلستهالكي وملدداته والتفكري اإلسرتاتيجي. .2
 .واالساليب املستخدمة يف التسويق الرقمياإلجتاهات 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 احلدي ةسالتحليل واالبداع يف حل املشكالت الت .3
 العملية أو املهنية   تاملهارا

  اآلتيويتحقق هذا املستوى من خالل 

واالتصال والرتويج جيات التسويقية واسرتاتيجيات التوةيع يتوظيف املعارف النظرية واالسرتات .1

 التسويقي وتطبيقها على ارض الواقع .
له  توظيف ما تعلمه بسالسة و را سليمة تؤهله للحصول على مراكز وظيفية متقدمة حتقق .2

 النجال يف وظيفته املستقبلية يف ظل تسارع منو االقتصاد الرقمي بشكل مضطرد.
بوسائله وأدواته مما ميكنه من النجال يف وظيفته  الرقميإكتساب وتوصيف مهارات التسويق  .3

 املستقبلية
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 ومن أهمها القدرة على  املهارات املنقولة / العامة 

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

 .ذات العالقة
 يف مكان العمل . إستخدام األساليب الكمية يف التنبوء .4
 التعامل مع البيانات التسويقية الرقمية وادوات استخالصها لوضع اخلطط التسويقية. .5

  ومن أهمها مهارات االتصال وتقنية املعلومات 

وفن املخا بة والتعامل مع تقنية املعلومات والربيد  االتصال الكتابي باللغة العربية واالجنليزية ، .1

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

 ومن أهمها  االجتاهات والقيم والبعد األخالقي 

ليات التسويق ، بعيدًا عن وسائل اخلداع والتضليل اإللتزام بالقيم األخالقية املهنية يف عم .1

 التسويقي .
التسويق  تعزيز تبو اإلجتاهات والسلوكيات األخالقية  اليت حتافظ على البيئة املتم لة يف .2

 األخضر.

 ثانيًا: فرص العمل:

مررة البدء مبشاريعهم اخلاصة أو العمل يف من  مإعدادا مناسبًا ميكنهة /إعداد الطالب القطاعات العا

 ومن أهمها  واخلاصة واالهلية

 .االهليةاملؤسسات والشركات  .1
 املؤسسات التعليمية والتدريبية. .2
 األسواا املالية وشركات التامني. .3
 .والتسويق الرقمي بوجه خاص املؤسسات التسويقية بوجه عام .4
 االخرى.مؤسسات قطاع اخلدمات  .5
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 املردر :/الرقمي ثالثًا: متطلبات ختصص التسم ق

جررال /الرقمي للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص التسويق يررتم بن لررب ان  فرررد، علررى الطا املن

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 129)

 :/ التخصص المنفرد المقررات التخصصية. 1

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

 : اآلتي ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول  69: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادىء االحصاء 0103

1150 
مهارات التواصل يف تكنولوجيا 

 املعلومات
3 2 1 0102 

 0103 1 2 3 االحصاء التطبيقي 1204

4102 Busining Essentials 3 3 - 4101 

 4121 - 3 3 (2مبادئ االقتصاد ) 4122

 4131 - 3 3 (2مبادئ احملاسبة ) 4132

 4161 - 3 3 تسويق اخلدمات 4260

 0102 2 1 3 تطبيقات حاسوبية يف التسويق 4265

4270 
قوانني التجارة االلكرتونية 

 واإلنرتنت
3 3 - - 

 4101 - 3 3 إدارة اجلودة الشاملة 4308

 4132 - 3 3 املاليةاالدارة  4341

4354 
أساسيات تصميم املواقع 

 االلكرتونية التجارية
3 1 2 4161 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 81 - 12 69 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

4356 
التسويق االلكرتوني عرب 

 اإلنرتنت
3 2 1 4161 

 4161 1 2 3 التسويق الدولي االلكرتوني 4357

4358 
التسويق السياحي والفندقي 

 الرقمي
3 2 1 4161 

 4161 - 3 3 تسويق اخلدمات املالية 4361

4368 
االتصاالت التسويقية 

 االلكرتونية املتكاملة
3 3 - 4161 

4400 
الوسائل االلكرتونية احلدي ة يف 

 قنوات التوةيع
3 2 1 4161 

4403 
اسرتاتيجيات التسويق 

 االلكرتوني
3 2 1 4161 

 4161 - 3 3 اإلنرتنت وسلوك املستهلك 4404

 4161 - 3 3 إدارة املبيعات 4461

 4161 - 3 3 حبوث التسويق 4465

  5303 2 1 3 مشروع التخرج 4499

 - 13 56 69 اجملموع

 

معتمدة يختارها الطالب من المقررات  ساعة( 12مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من ). 2.1

 اآلتية: 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ القانون وحقوا االنسان 4171

 4101 - 3 3 إدارة املوارد البشرية 4201

 0102 1 2 3 االعمال االلكرتونية 4215

 4161 - 3 3 التسويق االخضر 4231

 4161 - 3 3 ةتطوير املنتجاتوختطيط  4233
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 4161 - 3 3 التسويق العقاري 4234

 - - 3 3 االدارةالرياضيات يف  4237

 4161 - 3 3 سياسات التسعري 4267

 4101 - 3 3 الريادة وإدارة االعمال الصغرية 4302

 4122 - 3 3 اقتصاديات املوارد والبيئة 4311

 - 3 - 3 تدريبات عملية يف املؤسسات  4314

 4161 - 3 3 السياحي اإلرشاد 4316

 4101 - 3 3 ادارة التأمني 4343

 4161 1 2 3 تكنولوجيا اإلعالن الرقمي 4359

4405 
إدارة سلسلة التوريد 

 االلكرتونية
3 3 - 4101 

 4122 - 3 3 االقتصاد الفلسطيو 4421

4429 
الرقابة االدارية يف املؤسسات 

 الصحية
3 3 - 4101 

  - 3 3 حتليل وتقييم املشاريع 4441

 4132 - 3 3 اسس االست مار 4444

 0102 1 2 3 املشاريعإدارة  4451

 4341 - 3 3 االدارة املالية املتقدمة 4468

 المقررات الحرة:.  2

يررة( أو   ( ساعات معتمدة6يستطيع الطالب اختيار ) بررات التخصررص االختيار  من داخل كليته )من بني متطل

سررية لتخصصرره، من ختصصات اجلامعة  من أي ختصص آخر حرررة   / خارج اخلطة الدرا علررى كمقررررات 

فررًا خرررى كمررًا و/أو كي يررة مكررررًا يف مقررررات أ ملررادة التعليم وأن ال تكررون ممنوعررة  أن ال يكون مضررمون ا

 .من التخصص

 

 


