جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا
سلفيت  -فلسطين
كلية اإلدارة واألعمال
برنامج البكالوريوس في إدارة التسويق الرقمي
-1مقدمة:
يتناول هذا التقرير الخطة األكاديمية لدرجة البكالوريوس في برنامج " إدارة التسويق الرقمي" ويتكون من أربعةة

أجزاء :يعرض الجزء األول بعد هذه المقدمة أهداف البرنامج ومخرجاتة المتوقعةة ومبةررار هر ة ا أمةا الجةزء
الثاني فيعرض متطلبار البرنامج وتوزية هةذه المتطلبةار هلةن برنةامج د ارشةي إرقةاد مقتةرن مكةون مةن أربة

شةنوار ثممانيةة فلةولي فةةي عةضن يعةرض الجةزء الثالةةا وتةاا لمسةاقار البرنةامجا ويخةةتا الجةزء ال اربة بعةةرض

العتياجار تناضذ البرنامجا

 1-1أهداف البرنامج ومخرجاته:

يهدف البرنامج بشكل رئيس إلن تخريج متخلص في اإلدارة واألهمال بكااءة خاتة في مجال إدارة

التسة ةةويق م ة ة التر ضة ةةز هلة ةةن اشة ةةتخداا أدوار التواتة ةةل االلكترونة ةةي فة ةةي ت قضة ةةق األهة ةةداف التسة ةةوي ية

للمنظمةةا عضةةا يةتا تجهضةةز الخةريج بالقةةدرة هلةن تطةةوير وتن ةيل الماةةاايا المختلاةة والمتنوهةةة فةةي إدارة

األهم ةةالم ومه ةةارار ت لضلي ةةة خات ةةة ومه ةةارار ع ةةل المش ةةاكل ول ةةرع اتخ ةةا القة ة اررارم والق ةةدرة هل ةةن

التواتل التجار واإلدار هبر أدوار التواتل االلكترونةي لضتمتة الطالةب بمهةارار التعةرف هلةن مةا
ي ةةدور ف ةةي الع ةةالا االلكترون ةةي ووش ةةائل التوات ةةل االجتم ةةاهي المختلا ةةة وت لض ةةل األو ةةاي االقتل ةةادية

والتسوي ية وبذلك يلبل الطالب هنل ار ديناميكيا فاهال

1

من أ فريق همل في المنظمةا

يستطيع الخريج من البرنامج القيام بما يلي:
 دراشة التطورار في هالا التسويق االلكتروني وت لضلها وتلميا برنامج خاص بمنظمت لالنسجاا
واالشتاادة منهاا

 تقضيا برامج التسويق وتطويرها و تابة التقارير العلمية الوا

ة بشأنهاا

 تكوين نظرة متكاملة وموعدة هن تاضضالر المستهلكضن وتوقعةاتها هبةر قنةوار الشةبكة العنكبوتيةة
ووشةةائل التواتةةل االجتمةةاهي والخلةةو والبريةةد المباقةةر ونقةةاب البي ة ااااالةةالم واشةةت الل لةةك فةةي

رشا البرامج التسوي ية التي ت از المستهلكضن داخل دورة الشراءا

 التعاون م فرع العمل المكلاة باتخا الق اررار اإلدارية والتجارية المتعلقة بعملية التسويق وأهدافها
وبرامجها وأدواتها للوتول إلن تلك األهدافا

 القةدرة هلةةن اتخةةا القة اررار التةةي تخةةص العمليةة التسةةوي ية والتعبضةةر هنهةا بلةةورة مهنيةةة قةةااهة أو
كتابةا

 باإل ةةافة إلةةن لةةكم فةةنن خ ةريج البرنةةامج يكةةون قةةاد ار هلةةن ال يةةاا بالمهةةاا اإلداريةةة العامةةة و أو
مواتلة تعليم العالي في أ من الجامعار الدوليةا

 2-1مبررات عرض البرنامج في جامعة فلسطينية (الزيتونة)

باإل افة إلن ون البرنامج األول من نوه في األ ار ي الالسطضنيةم فنن مبررار هر

تشمل:

 أن التطةةةورار المتسة ةةارهة فة ةةي إدارة األهمة ةةال هالمية ةةا بةةةدأر تج ةةد لريقهة ةةا إلةةةن بض ة ةةة األهمة ةةال فةةةي
األ ار ةةي الالس ةةطضنية وب ةةذلك ف ةةنن البرن ةةامج ي ةةوفر لبض ة ةة األهم ةةال الالس ةةطضنية ا ةةاءار ق ةةادرة هل ةةن

التعامل م هذه التطورارا

 كةةذلكم فةةنن التطةةورار فةةي التكامةةل االقتلةةاد بةةضن الةةدول يجعةةل مةةن أ توج ة ن ةةو التعامةةل م ة
التجارة الخارجية ب اجة إلن هلا في التسويق ومهارة في اشتخداا الوشائل والقنوار االلكترونيةا

 تتطور بض ة األهمال في األقتلاد الالسطضني باتجاه األهمال المنظمة الكبضرة ثخاتة في مجاالر
العالقار الدولية ونقل التكنولوجياي وي تاج لك إلن ااءار خاتة في التسويق الرقميا

 تطةورر البض ةةة االلكترونيةةة بلةةورة متسةارهة فةةي المجتمة الالسةةطضني ممةا يبشةةر بتسةةاري اشةةتخدامها
في التجارة االلكترونية مما يؤد إلن ظهور الت ديار ال ديثة أماا األهمال الالسطضنية ثالعالقةار
المر بة م المستهلكضن والمنافسة ال ادة وال جا الضخا من البياناريم األمر الذ يجعلها ب اجةة
ماشة إلن مدراء تسويق هلن دراية و ااءة خاتة باالتجاهار ال ديثة في التسويق الرقميا

2

 -2المتطلبات األ كاديمية للبرنامج:

 يتطلب ال لول هلن درجة البكةالوريوس فةي إدارة التسةويق الرقمةي د ارشةة ث132ي شةاهة معتمةدة
موزهة ما يلي:

 17شاهة

متطلب جامعة:

 18شاهة

متطلب لية:

متطلب تخلص:

 97شاهة

إجبار :

 67شاهة
 30شاهة

اختيار :

 برنامج دراسي استرشادي ألربع سنوات:

ننلل الطالب باتباي البرنامج االشترقةاد التةالي لتوزية المسةاقار األكاديميةة هلةن الالةول الثمانيةة ثأربة

شنوار أكاديميةي:
الالل

متطلب جامعة

متطلب لية

تخلص إجبار

تخلص اختيار

المجموي

1

7

9

--

--

16

2

4

9

3

--

16

3

3

--

12

--

15

4

--

--

16

16

5

--

--

12

6

18

6

--

--

12

6

18

7

--

--

6

12

18

8

3

--

6

6

15

المجموي

17

18

67

30
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النسبة الم وية*

9ا%12

7ا%13

8ا%50

7ا%22

%100

*هذه النسب تتاق م تعليمار الهض ة الولنية لالهتماد والجودة في التعليا العالي في فلسطضنا

3

ونقترح أن تكون تفاصيل البرنامج األكاديمي كما يلي( :مع مرونة عالية في المساقات االختيارية)
الالل

متطلبار جامعة

متطلبار لية

متطلبار قسا إجبارية

متطلبار قسا اختيار

1

ل ة إنجلضزية 1

اا اقتلاد جزئي

--

--

مجمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوي
الساهار

ل ة هربية

اا م اشبة 1

16

مقدمة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة فة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي اا تسويق
ال اشوب
2

ل ة إنجلضزية 2

اا اقتلاد لي

مهة ة ة ة ةةارار ال ية ة ة ة ةةادة اا تمويل
واالتلال

3

اا إدارة

اا إدارة شلس ة ة ة ةةلة اإلم ة ة ة ةةداد --
والتوريد والنقل

فكة ة ةةر وعضة ة ةةارة أو --
تاريال فلسطضن

16

--

15

* م اشبة 2
* إعلاء لإلدارة

* قانون األهمال

* التسويق الرقمي

4

--

--

5

--

--

6

--

--

* أنظمة ة ة ة ة ةةة إدارة التورية ة ة ة ة ةةد
والمعلومار

16

#

* ريا يار لإلدارة
*شلوك المستهلك

*نظرية االقتلاد الكلي

*إدارة التسويق
*اقتلاد قياشي

*إدارة المخازن والمخزون

*إدارة النوعية

18

* تلةةميا وادارة الموق ة

*تسة ة ةةويق هة ة ةةالمي ومقافة ة ةةة هلةةن الشةةبكة العنكبوتيةةة

المستهلك

وتطويره

*اشة ة ة ةةتراتيجيار التواتة ة ة ةةل
والوشائل ال ديثة
*اش ة ة ةةتراتيجيار المبيع ة ة ةةار * تكنولوجيةةا المعلومةةار 18
وادارتها

* إدارة العمليار

وادارة شلسلة التوريد

* المتابعة ةةة االلكترونية ةةة

*ت لضةةل وم تةةوت التسةةويق وبي التجزئة
4

الرقمي
*التج ة ة ة ة ة ة ةةارة االلكتروني ة ة ة ة ة ة ةةة
وقنوار التوزي
--

7

--

8

فكة ة ةةر وعضة ة ةةارة أو --

*أب ةةال التس ةةويق وت لض ةةل *الدهاية الرقمية

البيانار

*م اش ة ة ة ة ةةبة التك ة ة ة ة ةةالي

*أنظمة البيانار

والتمويل

18

*االقتلاد الالسطضني
*إدارة النق ة ة ةةل واإلمة ة ة ةةداد
الدولي
تاريال فلسطضن

مجم ة ة ةةوي 17
الس ة ة ة ةةاها

18

* إدارة أنظم ة ة ة ة ةةة التج ة ة ة ة ةةارة *اشة ة ة ةةتراتيجيار سة ة ة ةةب 15
االلكترونية

الزبائن

*تسويق الخدمار

*تسويق اشتراتيجي

66

30

ر
*مالعظار :يمكن اختيار مساقار اختيارية أخرت م مراهاة نلائل المرقد والتسلسل الزمني للمساقارا
يمكن أن يدرس الطالب الالول الليفية وبالتالي ينهي البرنامج في أقل من أرب شنوارا
^شاهتان معتمدةا-4#شاهار معتمدةا 6+شاهار معتمدةا
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قائمة مساقات متطلبات الجامعة ( 17ساعة)
هدد الساهار متطلب شابق

رقا المساع

اشا المساع

باالنجلضزية

UR00101

مهارار الل ة العربية

Arabic Language Skills

UR00111

مه ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةارار الل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة English Language Skills 1

3

بال

3

بال

االنجلضزيةث1ي
3

UR00111

UR00112

مه ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةارار الل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة English Language Skills 2

UR00121

فكر وعضارة

Civilization and Ideology

3

بال

UR00122

تاريال فلسطضن

Palestine History

3

بال

UR00131

مهارار ال اشوب

Introduction to Computers

1

بال

UR00141

مهارار ال يادة واالتلال

1 Leadership

بال

االنجلضزيةث2ي

and

Communication Skills
17

المجموي

قائمة مساقات متطلبات الكلية ( 18ساعة)
رقا المساع

اشا المساع

باإلنجلضزية

ه ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدد متطلب شابق
الساهار

BAEC121

اا اقتلاد جزئي

Principles of Microeconomics

3

بال

BAEC122

اا اقتلاد لي

Principles of Macroeconomics

3

BAEC121

BAAC121

اا م اشبة 1

Principles of Accounting 1

3

بال

BAMG121

اا إدارة

Principles of Management

3

بال

BAFN121

اا تمويل

Principles of Finance

3

بال

BAMK121

اا تسويق

Principles of Marketing

3

بال

18

المجموي

6

 متطلبات التخصص:
يتكون البرنامج من مالمة أجزاء رئيسية :إدارة وتسويق وتسويق رقمي وبذلك يمكن تقسةيا متطلبةار التخلةص
اإلجبارية إلن مالمة أقساا:
 -1متطلبار في اإلدارة والتخللار المساندة ونقترن أن يكون هدد شاهار هذا الجزء  34شاهةا
 -2متطلبار التسويق التقلضد ونقترن أن يكون هدد شاهار هذا الجزء  15شاهةا
 -3متطلبار التسويق الرقمي ونقترن أن يكون هدد شاهار هذا الجزء  18شاهةا
قائمة المساقات اإلجبارية ( 67ساعة)
أوال :متطلبات إجبارية في اإلدارة والتخصصات المساندة ( 34ساعة)
المتطلب السابق

الرقا

رقا المساع

هنوان المساع

هنوان المساع باالنجلضزية

1

BAAC122

مبادئ م اشبة 2

BAAC121 Principles of Accounting 2

2

BAST121

إعل ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاء ل ة ة ة ة ة ة ة ة ةةإلدارة Statistics for Business

3

BAMT121

4

BAEC232

نظرية االقتلاد الكلي

5

BASC131

مبة ة ة ة ةةادئ إدارة شلس ة ة ة ة ةةلة Principles of SCLM

6

BASC242

7

BALA231

8

BASC331

بال

واألهمال
ريا ة ة ة ة ة ة ةةيار ل ة ة ة ة ة ة ةةإلدارة Mathematics for Business

واألهمل

Macroeconomic Theory

بال
BAEC122
بال

اإلمداد والتوريد والنقل
أنظمة ة ة ة ةةة إدارة التوري ة ة ة ة ةةد Chain
والمعلومار

#

قانون األهمال

BASC131+ BAMG121 Supply

Management Systems#
--

Business Law

إدارة المخة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةازن BASC131 Warehouse and Inventory

والمخزون

Management

9

BAMG221

إدارة التسويق

Marketing Management

BAMK121+BAMG121

10

BASC335

إدارة العمليار

Operations Management

BAST121+ BAMT121

11

BAEC241

مقدم ة ةةة فة ة ةةي االقتلة ة ةةاد of
ال ياشي

BAEC222 Introduction

Econometrics

#

 4شاهار معتمدةا

7

ثانيا :متطلبات إجبارية في التسويق التقليدي (  15ساعة)
هنوان المساع باالنجلضزية

الرقا

رقا المساع

هنوان المساع

1

BAMK431

أب ةةال التسةةويق وت لضةةل and

Research

المتطلب السابق

BAST121 Marketing

البيانار

Data Analysis

BAMT121

2

BAMK231

شلوك المستهلك

Consumer Behavior

BAEC122

3

BAMK331

تس ة ةةويق ه ة ةةالمي ومقاف ة ةةة and

4

BAMK341

5

BAMK421

BAEC241

BAMK121
المستهلك

BAMK231 Global

Marketing

Consumer Culture

اشة ة ةةتراتيجيار المبيعة ة ةةار and

BAMG221 Sales

Strategies

وادارتها

Management

تسويق الخدمار

Services Marketing

BAMK221

ثالثا :متطلبات إجبارية في التسويق الرقمي* ( 18ساعة)
الرقا

رقا المساع

هنوان المساع

هنوان المساع باالنجلضزية

المتطلب السابق

1

BAMK221

التسويق الرقمي

Digital Marketing

BAMK121

2

BAMK351

اشة ة ةةتراتيجيار التواتة ة ةةل and

3

BAMK361

4

BASC332

والوشائل ال ديثة

Strategy

BAMK221 Communications

New Media

ت لض ةةل م ت ةةوت التس ةةويق BAMK221 Digital Marketing Analytics and
الرقمي

Content

التج ة ة ة ة ة ةةارة االلكتروني ة ة ة ة ة ةةة and

BAMK223
Commerce

UR00131 Electronic

وقنوار التوزي

Distribution Channels

5

IT

أنظمة البيانار

Database Systems

6

IT

إدارة أنظمة ة ة ة ة ةةة التجة ة ة ة ة ةةارة Managing E-Commerce Systems
االلكترونية

*يتا تلميا مساقار ال  ITبالتشاور بضن لية األهمال واإلدارة و لية تكنولوجيا المعلومار للتر ضز هلةن المجةاالر التطبي يةة وأن ال يكةون
هناك عاجة لمتطلبار شابقةا

8

قائمة المساقات االختيارية (يختار الطالب بالتوافق مع مرشده  30ساعة منها) وتقسم إلى قسمين:
األول 9( :ساعات على األقل) يختارها الطالب من بين المساقات التالية*:
الرقا

رقا المساع

هنوان المساع

العنوان باالنجلضزية

المتطلب السابق

1

BASC435

اشتراتيجيار سب الزبائن

Winning Customer Strategies

BASC233

2

BAMK433

تسويق اشتراتيجي

Strategic Marketing

3

IT

تل ةةميا وادارة الموقة ة هل ةةن None Web Design, management and

BAMK231

الشبكة العنكبوتية وتطويره

Development

4

IT

تطبيقار عاشوب متقدمة

Computer

5

BAMK355

المتابع ة ةةة االلكتروني ة ةةة وبية ة ة

6

BAMK455

BAMK223

None Advanced

Applications
E-tailing and Retailing

BASC332

التجزئة
الدهاية الرقمية

Digital Advertising

BAMK221

*يتا تلميا مساقار ال  ITبالتشاور بضن لية األهمال واإلدارة و لية تكنولوجيا المعلومار للتر ضز هلةن المجةاالر التطبي يةة وأن ال يكةون
هناك عاجة لمتطلبار شابقةا

9

: ساعة على األكثر) يختارها الطالب من بين القائمة التالية21( :الثاني
المتطلب السابق

العنوان باالنجلضزية

BAAC122 Cost

and

Finance

والتمويل

هنوان المساع

رقا المساع

الرقا

م اشبة التكالي

BAAC231

1

Accounting
BAAC122

Managerial Accounting

م اشبة إدارية

BAAC232

2

BAEC122

Managerial Economics

اقتلاد إدار

BAEC221

3

BAEC122

Palestinian Economy

االقتلاد الالسطضني

BAEC233

4

BAEC122

International Trade
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وصف المساقات
ثمجموهة المساقار الجديدة الخاتة بالبرنامجي


BAMK221

مقدمة في التسويق الرقمي

Introduction to Digital Marketing

متطلب سابقBAMK121:

يتن ةةاول المس ةةاع مب ةةادئ وأشاش ةةيار التس ةةويق الرقم ةةي م ةةن خ ةةالل التع ةةرف هلة ةةن لي ةةار التسةةةويق باش ةةتخداا وش ةةائل التوات ةةل

االجتماهي ال ديثةا


BAMK331

Global Marketing and Consumer Culture

تسويق هالمي ومقافة المستهلك

متطلب سابقBAMK231:

ي ط ةةي المس ةةاع لي ةةار وقض ةةايا التس ةةويق الع ةةالمي هب ةةر ال ةةدول مة ة التر ض ةةز هل ةةن التباين ةةار الثقافي ةةة والقانوني ةةة واالجتماعي ةةة

واالقتلادية والسلو ية التي تؤمر في العملية التسوي ية في البض ة الدوليةا


BAMK341

Sales Strategies and Management

اشتراتيجيار المبيعار وادارتها

متطلب سابقBAMG221:

ي طةةي المسةةاقار االشةةتراتيجيار المختلاةةة للمبيعةةار وي طةةي القضةةايا اإلداريةةة المتعلقةةة بالمبيعةةار بمةةا فةةي لةةك اشةةتراتيجيار

الت ةةاور والعالقةةة م ة الزبةةائن والوظةةائط المتقالعةةة م ة القضةةايا ار العالقةةة بالمبيعةةار واشةةتراتيجيار تنظةةيا الم ةوارد البش ةرية
القائمة هلن المبيعار وأننظمتهاا باإل افة إلن ليار تطوير فرع البي وبرامج تدريبهاا



BAMK351

اشتراتيجيار التواتل والوشائل ال ديثة

Marketing Communications Strategy and

New Media
متطلب سابقBAMK221:

بتناول المساع بالدراشة والت لضل اشتراتيجيار التواتل الخاتةة بالتسةويق لمنظمةار ومنشة ر األهمةالا يةتا التر ضةز هنةا هلةن
الت ديار المتعلقة بتطوير اشتراتيجيار تواتل فعالة باشتخداا الوشائل ال ديثة للتواتل االجتماهيا



BAMK355

E-tailing and Retailing

المتابعة االلكترونية وبي التجزئة

متطلب سابقBASC332:

ير ز المساع هلن اآلليةار ال ديثةة فةي بية التجزئةة مةن خةالل الوشةائو االلكترونيةة ال ديثةة ويشةمل لةك ليةار الوتةول إلةن

المستهلك والتعرف هلي والمؤشسار التي تسهل هملية وتول السل من المنةتج إلةن المسةتهلك مةرو ار بكافةة الم ارعةل وخاتةة
قنوار التوزي ا ويعتبر مو وي هذا المساع جزءا من مو وي التجارة االلكترونيةا


BAMK361

ت لضل وم توت التسويق الرقمي

متطلب سابقBAMK221 :

Digital Marketing Analytics and Content

وBAMK223

يتناول هذا المساع تلميا اشتراتيجية الم توت للخطة التسةوي ية وأجزائهةا وت لضةل لةك الم تةوت ب ضةا يكتسةب الطالةب مهةارة

التعامل م البيانار هلن مواق التواتل المختلاة ومهارة ربو المستهدفضن المختلاضن بالم توت المناشبا شضر ز المساع هلن
التطبيقار العمليةا


BAMK421

Services Marketing

تسويق الخدمار
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متطلب سابقBAMK221:

يتناول المساع لبيعة وخلائص قطاي تجارة الخدمار وما يمضزه هن التجارة السلعيةا ويتا التر ضز هلةن يفيةة تكضية

العمليةة

التسةةوي ية للم افظةةة هلةةن الزبةةائن وبنةةاء االنتمةةاءا يشةةمل لةةك نمةةا ج تسةةويق الخةةدمار مثةةل نمةةو ج "شلسةةلة أربةةان الخةةدمار"
ونمو ج "فجوة نوعية الخدمار"ا


 BAMK431أب ال التسويق وت لضل البيانار Marketing Research and Data Analysis

متطلب سابقBAEC241 BAST121 BAMT121 :

التعرف هلن الطرع الكمية في ت لضل البيانار وتطبيقها بشكل معمق هلن التسويق ويمكن أن يكةون هةذا المسةاع عبةارة هةن

مشروي تخرجا


BAMK433

تسويق اشتراتيجي Strategic Marketing

متطلب سابقBAMK223:

التعرف هلن أشاشيار التسويق االشتراتيجي بما في لك التخطيو االشتراتيجي للتسويق بهدف التعرف هلن المزايا التنافسية

للمنشأة أو المنظمةا ومن ما اكتساب المهارة في تلميا وتقضيا اشتراتيجيار التسويقا


الدهاية الرقمية

BAMK455

Digital Advertising

متطلب سابقBAMK221:

ي طي المساع مجموهة مةن الموا ةي بةدءا مةن تةاريال وتطةور الدهايةة الرقميةة ومةرو ار بتشةكضل الاةرع لتخطيطهةا وتلةميمها
وانتهاء بالا ص والتقضيا والت سضنا بالم للة شضتعلا الطالب يفية بناء دهاية رقمية اشتراتيجية وديناميكيةا



 IT999أنظمة البيانار

Database Systems

متطلب سابق :بال

التعرف هلن أنظمة البيانةار المختلاةة وأنظمةة إدارتهةاا وبةذلك يكتسةب الطالةب مهةارة اشةتخداا أنظمةة إدارة البيانةار والتعامةل

م البرامج المتاعة الشتخدامها في تخزين وتلني


 IT999إدارة أنظمة التجارة االلكترونية

واشترجاي وت لضل البيانارا
Managing E-Commerce Systems

متطلب سابق :بال

التعةةرف هلةةن الب ةرامج المتاعةةة فةةي إدارة األنظمةةة المختلاةةة للتجةةارة االلكترونيةةةم ومتابعةةة خةةر التطةةورار فضهةةا عضةةا أتةةب
التجارة االلكترونية



رورة من

رورار هالا األهمال والتسويق بشكل خاصا

 IT999تلميا وادارة الموق هلن الشبكة العنكبوتية وتطويره

Web Design, management and

Development
يكتسب الطالب في هذا المساع مهارة التعامل م مواق الشبكة العنكبوتية و يفية تلميمها وادارتها وتطويرهاا
متطلب سابق :بال


 IT999تطبيقار عاشوب متقدمة

Advanced Computer Applications

متطلب سابق :بال

يتعلا الطالب في هذا المساع اشتخداا خر التطبيقار ال اشوبية وخاتة في مجال األهمال والتسويقا

ثمجموهة المساقار األخرت من التخللار المساندةي
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BASC131

مبادئ إدارة شلسلة اإلمداد والتوريد والنقل ث 3شاهاري

Principles of SCLM

متطلب سابقBAMG121 :

يعتبر هذا المساع مقدمة في مو وي شلسلة اإلمداد والتوريد والنقلا فهو يعةرف الطالةب بأشاشةايار تلةميا وتشة ضل و ةبو
ثأو الةت كا بي أنظمةة النقةل واإلمةدادا وهةو تعرية

بةندارة شلسةلة اإلمةداد والتوريةد والنقةل مةن النةواعي العمليةة واالشةتراتيجيةا

ي طي المساع العالقار والتدفقار للمةواد والمعلومةار والمةواردم بالم لةلة شيسةتنتج الطالةب أن إدارة شلسةلة اإلمةداد والتوريةد

والنقل تسها في زيادة قيمة المنظمة وتعزيز ااءتها وار اء الزبائنا


BASC231

ت ديد ملادر التوريد ث 3شاهاري

Supply Chain Sourcing

متطلب سابقBASC131:

يعرف هذا المساع هلن يفية الوتول إلن ملادر المواد والخدمار التي ت تاجها المنظمةم م ليا ودوليام م التر ضز هلن

تخطيو الطلبيار وتناضذهاا يتا التر ضز أيضا هنا هلن العالقة بطلب الزبائن والعالقة بندارة الموادا


 BASC232أنظمة إدارة التوريد والمعلومار ث 4شاهاري Supply Chain Management Systems

متطلب سابقBAMT121+ UR00131+BAMG121 + BASC131 :

باإل ةةافة إلةةن تأهضةةل الطالةةب إلتقةةان اشاشةةيار وتقنيةةار أنظمةةة المعلومةةار اإلداريةةة ثMISي وتطبيقاتهةةا فةةي مختلةةط وظةةائط
اإلدارةم ير ةةز المسةةاع هلةةن ت لضةةل أنظمةةة مثةةل :نظةةاا تخطةةيو م ةوارد اإلنتةةاج ثMRPي ونظةةاا تخطةةيو م ةوارد

ثالمؤشسة ثERPي وتطبضق هذه األنظمة هلن المخازن واإلمداد والنقلا


 BALA231قانون األهمال ث 3شاهاري

المؤشسةةة

Business Law

متطلب سابق :بال

مقدمةةة فةةي القةةانون هامةةة م ة التر ضةةز هلةةن الق ةوانضن والقواهةةد الناظمةةة لتأشةةيس األهمةةال وتش ة ضلها و ةةل مةةا يتعلةةق بالعمليةةة
اإلداريةا



BAAC232

والتمويل ث 3شاهاري

م اشبة التكالي

متطلب سابق BAAC121 :و  BAAC122و BAFN121
ي طةةي المسةةاع م اشةةبة التكةةالي

ويطبقهةةا هلةةن ت ديةةد تكةةالي

المخالر وال يمة الزمنية للنقود واهداد موازنار رأس المالا
 BASC233 مناهج ب ا هلمي ث 3شاهاري

Cost and Finance Accounting
الطلبيةةار واهةةداد الموازنةةار والتةةدفق النقةةد وت لضةةل

Research Methods

متطلب سابقBAST121 :

يعمل هذا المساع هلن تطوير القدرار الت لضلية والب ثيةة للطةالب فةي مجةال األهمةال واإلدارة مةن خةالل تةدريبها هلةن منةاهج

الب ا المختلاة وهلن التعامل م البيانار  :تجميعا وتلنياا وتخزينا وت لضال وتوميقاا
 BASC234 المشتريار وهالقار المزودين ث 3شاهاري Procurement and Supplier Relations
متطلب سابقBASC131 :

يعلا هذا المساع الطالب ليةار واشةتراتيجيار متعةددة مسةتخدمة فةي القطاهةار االقتلةادية لل يةاا بعمليةة الشةراء بمةا فةي لةك
هملية تن الق اررار واشتدراج العروض أو العطاءار وهملية التااوض واختيار المزودينا

 BASC235 إدارة النوعية ث 3شاهاري

Quality Management
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متطلب سابق BASC131 :وBAAD121

ي طةةي المسةةاع وبلةةورة قةةاملة همليةةة إدارة النوعيةةةا ويشةةمل لةةك تقضةةيا وجهةةار النظةةر المختلاةةة عةةول النوعيةةة وفهةةا نظريةةار
النوعيةةة وتطبيقاتهةةا ودمةةج همليةةة اإلمةةداد الم ليةةة والدوليةةة مة المعةةايضر الدوليةةة للنوعيةةةم وفهةةا همليةةة التخططةةيو االشةةتراتيجي

للنوعيةةة مر ةزين هلةةن أهميةةة الزبةةون فةةي العمليةةة وأهميةةة المسةةتويار ال ياشةةية فةةي تطةةوير تلةةميا النوعيةةةم ويشةةمل أيضةةا يفيةةة

تشكضل وادارة فرع النوعيةا باإل افة إلن لك يتعلا الطالب وتط العمليار التطبي ية وامبار فعالية أنظمة النوعيةا

 BAEC231 اقتلاد إدار

Managerial Economics

ث 3شاهاري

متطلب سابق BAEC121 :وBAEC122

يتنةةاول هةةذا المسةةاع نظريةةار االشةةعار واألش ةواع فةةي االقتلةةاد الجزئةةيم وتشةةمل الموا ةةي شةةلوك المسةةتهلك ونظريةةة المنشةةأة

وايكلية السوع ثالمنافسة الكاملة واالعتكار والمنافسة االعتكارية واعتكار القلةي وأشواع هناتر االنتاج والتوازن العااا
 BASC331 إدارة المخازن والمخزون ث 3شاهاري Warehouse and Inventory Management
متطلب سابق BASC131 :وBAAD121

يتناول هذا المساع قضايا المخازن والمخزون المتعلقة بسلسلة اإلمداد والنقلا موا ي المساع تشمل مااايا المخةزون المةدارة

م ةةن قب ةةل الباه ةةة ثالم ةةزودينيم ونم ةةا ج الطل ةةب والتنب ةةؤ وأنظم ةةة إدارة المخ ةةازن ثWMSي وأنظم ةةة إدارة النق ةةل ثTMSي وهملي ةةة
التخطيو والبرمجة المتقدمة ثAPSيم وهمليار تتب و بو المواد مثل تشخيص موجار الراديو ثRFIDيا
Macroeconomic Theory

 BAEC232 نظرية االقتلاد الكلي ث 3شاهاري
متطلب سابق BAEC121 :و.BAEC122

يتنةةاول هةةذا المسةةاع مو ةةوهار االقتلةةاد الكلةةي والتةةي تشةةمل قيةةاس المؤق ةرار االقتلةةادية الكليةةة المختلاةةة الةةدخل واالنتةةاج
وال يمة المضافة والتضخا والبطالة ونظريار ت ديد الدخل والنمو االقتلةاد واالشةتهالك واالشةتثمار والنقةود والبنةوك والطلةب
الكلي والعرض الكلي ونظريار التوقعار والسياشار االقتلادية ثالمالية والنقديةيا

 BASC332 التجةةارة االلكترونيةةة وقن ةوار التوزي ة

ث 3شةةاهاري

Electronic Commerce and Distribution

Channels
متطلب سابق UR00131 :و BAMK121

يطبةةق المسةةاع اللوجسةةتيار االلكترونيةةة الختيةةار قنةوار التوزية المثلةةن لت قةةي مض ةزة تنافسةةية هالميةةةا يشةةمل لةةك األدوار التةةي

تخلق قيمة للعالقار بضن الزبائن وشلسلة اإلمداد مثةل مسةتويار ال يةاس اإلداريةة وادارة شلسةلة اإلمةداد وأنظمةة تجمية وتخةزين
البيانار وتن ي ها وادارة دورة عياة المنتجارا
 BASC333 إدارة النقل واإلمداد الدولي

Global Logistics Management

ث 3شاهاري

متطلب سابقBASC233:

ي طةةي المسةةاع همليةةار النقةةل الةةدولي واشةةتراتيجيار التوريةةد ثالملةةادري لتلةةدير واشةةتضراد الم ةواد والسةةل النهائيةةة وتوزيعهةةاا

وي طي ذلك مواق التجهضزار وثoff shoringي للعمليارا
 BASC334 إدارة موارد بشرية ث 3شاهاري

Human Resource Management

متطلب سابق.BAMG121 :
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يتناول هذا المساع همليار ت لضل وادارة اعتياجار المنظمة من الموارد البشرية لضةمان ت قضةق أهةدافها االشةتراتيجيةا ويهةدف
المساع إلن تعليا الطالب أنظمة النشالار واالشتراتيجيار المعتمدة إلنجان هملية إدارة الموارد البشرية فةي جمية المسةتويار
لت قضق أهداف العملية اإلدارية واالنتاجيةا

 BASC335 إدارة العمليار ث 3شاهاري Operations Management
متطلب سابقBAST121+BAMT121+BAMG121 :

يةةتعلا الطالةةب فةةي هةةذا المسةةاع همليةةار إدارة المةوارد البشةرية والمعلومةةار والتقنيةةار والمةواد والتجهض ةزار الالزمةةة ل نتةةاج السةةل

والخدمارا المجاالر التي ي طضها المساع تشمل تلميا وادارة العمليار وقراء المواد الخةاا و ةبو وتةيانة والم افظةة هلةن

المخزون وانتاج السل والخدمار لتلبية توقعار الزبائنا النما ج الكمية شتستخدا في هذا المساع بلورة موشةعة ويشةمل لةك
البرمجة الخطية ثفي موا ي النقل والمخزوني ونما ج ريا ية أخرت تخص تلبية الطلبارا

 BASC431 اشتراتيجيار شلسلة اإلمداد

ث 3شاهاري

Supply Chain Strategies

متطلب سابقBASC335 :

ي لل المساع ليار تعظيا العالقار ونتائج األهمةال بةضن شلسةلة اإلمةداد والمةزودين النةاقلضن بمةا يشةمل اشةتراتيجيار التاةاوض

لت ديد التكالي

واألشعار وهملية هرض السعر ثBiddingي وهملية التعاقدا

 BASC432 اتجاهار عديثة في إدارة اإلمداد والتوريد والنقل ث 3شاهاري Emerging trends in SCLM
متطلب سابقBASC335 :

يتنةةاول هةةذا المسةةاع خةةر التطةةورار االكاديميةةة والعمليةةة فةةي مجةةال اإلدارة هامةةة ومجةةال إدارة اإلمةةداد والتوريةةد والنقةةلا بمةةا فةةي

لك قيمة السلسلة ودورة االبتكار بدءا من اإللار المااايمي للمنتَجم والجدوت الانية وتااتضل التلميا مرو ار بت ديةد ملةادر
المواد وانتهاء بالتسويقا

 BASC433 إدارة مشاري ث 3شاهاري

Project Management

متطلب سابقBASC335 :

يعتبةةر هةةذا المسةةاع د ارشةةة لخلةةائص ووظةةائط إدارة المشةةاري م تكةةوين الاريةةق والتسةةهضالر ثالتجهضةزاريا وير ةةز هلةةن تخطةةيو
المشةةاري ونطاقهةةا وبرمجتهةةا الزمنيةةة والةةت كا بالمشةةاري مةةن خةةالل اإلنجةةازا يعةةزز المسةةاع ويبنةةي هلةةن الماةةاايا والنظريةةار
المعلومةار التةي اكتسةبها الطالةةب خةالل برنامجة فةةي ليةة األهمةالم وبالتةالي ينلةةل أن يةدرس الطالةب هةةذا المسةاع فةي خةةر

فلل ل في البرنامجا

 BAAC321 م اشبة إدارية ث 3شاهاري

Managerial Accounting

متطلب سابقBAAC1 + BAAC2 + BAAD1 :

يتناول المساع أهداف الم اشبة وهالقتها باألهمال وادارتهاا ما ويستعرض النظريار المختلاة للم سابة اإلدارية وتطبيقاتهاا

تشمل موا ي المساع التكالي

ولرع ت ديد تكالي

اإلنتاج وت لضل البيانار والت لضل االقتلةاد واهةداد الموازنةار والةت كا

ثالضبوي اإلدار والماليا
 BAEC321 التجارة الدولية ث 3شاهاري

International Trade

متطلب سابقBAEC231 :
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يتنةةاول المسةةاع النظريةةار المختلاةةة فةةي التجةةارة الدوليةةة :التجةةاريونم الكالشةةيكيةم ايكشةةر-اوهلةةضن ومشةةتقاتها واضرهةةاا ويتنةةاول
كةةذلك اختبةةارار نظريةةار التجةةارة الدوليةةةم السياشةةار التجاريةةةم االتااقةةار والمنظمةةار التجاريةةة الدوليةةةم التكةةتالر االقتلةةادية
المعاترةم التجارة والنمو االقتلاد .

 BAEC322 المالية الدولية ث 3شاهاري

International Finance

متطلب سابقBAEC232 :

يتنةةاول المسةةاع نظريةةار مض ةزان المةةدفوهار هالقتهةةا بالنةةاتج الم لةةي والةةدخل القةةومي وأنظمةةة شةةعر اللةةرف المختلاةةةا ويتنةةاول
أيضا دور المؤشسار النقدية الدوليةم ودور السياشار االقتلادية ووشياشار أشعار اللرف األجنبيا

 BAEC323 شياشار التجارة الدولية ث 3شاهاري International Trade Policies
متطلب سابقBAEC232 :

ير ةةز المسةةاع هلةةن التعرياةةار الجمر يةةة واألنظمةةة الدوليةةة الضةةابطة للتجةةارة الدوليةةة والنظةةاا المةةالي الةةدولي و ةةذلك األنظمةةة
السياشةةية والقانونيةةة الدوليةةةا شةةضدر الطةةالب السياشةةة التجاريةةة الدوليةةة مةةن خةةالل د ارشةةة االتااقةةار الدوليةةة ثمنظمةةة التجةةارة

الدوليةي واإلقليمية ثالنافتا واالت اد األوروبي واالتااقية العربية للتجارة ال رة واضرهايا
 BAEC324 اقتلاديار النقل ث 3شاهاري

Transportation Economics

متطلب سابق BAEC121 :وBAEC122

يطب ةةق ه ةةذا المس ةةاع أشاش ةةيار االقتل ةةاد الجزئ ةةي هل ةةن قط ةةاي النق ةةلا فه ةةو يطب ةةق االقتل ةةاد االدار هل ةةن مج ةةاالر االنت ةةاج
والتكالي

والطلب والتسعضر واالشتثمار والقوانضن ال كومية في قطاي النقلا

 BAEC231 االقتلاد الالسطضني ث 3شاهاري

Palestinian Economy

متطلب سابق BAEC121 :وBAEC122

يتن ةةاول المس ةةاع م ارع ةةل تط ةةور االقتل ةةاد الالس ةةطضنيم وقطاهاتة ة ثالز اره ةةةم الل ةةناهةم الخ ةةدمارم البن ةةاءم الس ةةياعةم القط ةةاي

ال كةةومييم ومجةةاالر اشةةتخدامار ال ةةدخل :ثاالشةةتهالكم االشةةتثمارم اإلناةةاع ال ك ةةوميم التجةةارة الخارجيةةةيم وشةةوع العم ةةلم
والموازنة العامة والسياشار االقتلادية ومشاكل االقتلاد الالسطضني المعاترة .

 BAEC233 النقود والبنوك ث 3شاهاري

Money and Banking

متطلب سابق BAEC121 :وBAEC122

يتنةةاول المسةةاع نشةةأة ودور البنةةوك التجاريةةة والمتخللةةة وتعرية

النقةةود والنظريةةار الماسةرة لةةدورها فةةي االقتلةةاد والسياشةةار

النقديةا

 BALA232 قانون األهمال الدولية ث 3شاهاري

International Business Law

متطلب سابقBALA231:

يتنةةاول المسةةاع اإللةةار القةةانوني الةةذ ي كةةا المشةةار ة فةةي األهمةةال الدوليةةة بمةةا فةةي لةةك القةةانون الةةدولي والعقةةود ومسةةؤليار
الناقلضن وشياشار التجارة الدوليةا

 BALA233 قانون تجار ث 3شاهاري

Commercial Law

متطلب سابقBALA231 :
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يتنةاول هةةذا المسةاع القةةانون التجةار واهةةا ممض ازتة ونظريةةة االهمةةال التجاريةة وقةةروب اكتسةاب تةةاة التةاجر والم ةةل التجةةار
وهنات ةره وفةةي القسةةا الثةةاني يتنةةاول الشةةر ار التجاريةةة واالعكةةاا العامةةة لهةةا وقةةرولها المو ةةوعية والشةةكلية وان ةواي الشةةر ار
واخض ار عل الشر ار وتلاضتها.

 BASC336 تكنولوجيا المعلومار وادارة شلسلة التوريد ث 3شاهاري

IT and SCLM

متطلب سابقBASC242 :

يتا فةي هةذا المسةاع التعةرف هلةن أهميةة اشةت الل البيانةار والمعلومةار وتقاشةمها ثومشةار تهاي فةي إدارة شلسةلة اإلمةدادا يبةضن
المساع ي

أن اشتخداا البيانار في الوق

والت لضل المناشبضن يؤد إلن خاة

عجةا المخةزون االشةتراتيجي وتقلةيص زمةن

اللةةدارة وزمةةن الةةدورة واضرهةةا مةةن جوانةةب الهةةدر فةةي شلسةةلة اإلمةةدادم وبالتةةالي ت سةةضن الكاةةاءة واالشةةتجابةا يعتمةةد هةةذا المسةةاع
بلورة مكثاة هلن البرامج ال اشوبية ثHard and Soft waresي وبالت ديد تقنيار المعلومارا

 BASC337 اشتراتيجيار التسويق بضن الدول ث 3شاهاري

Transnational Marketing Strategies

متطلب سابقBASC232:

يتناول المساع االشتراتيجيار التسوي ية في البض ة التنافسية الدوليةا ي طي المساع تكي

المنتجار للمتطلبةار الدوليةة وشةلوك

المستهلك في بض ة متعددة الثقافارا
 BASC338 المشتريار دوليا واشتراتيجيار الموارد ث 3شاهاري

Global Procurement and Sourcing

Strategies
متطلب سابقBASC232:

التر ض ةةز ف ةةي ه ةةذا المس ةةاع يك ةةون هل ةةن الخل ةةائص االقتل ةةادية والخدمي ةةة للنق ةةل ال ةةدولي ودور ال كوم ةةار ومتطلب ةةار التومض ةةق

للتلدير واالشتضرادا ذلك يتناول المساع ليار التوزي ولرع النقل الرئيسة :قدراتها وعدودهاا

Winning Customer Strategies

 BASC435 اشتراتيجيار سب الزبائن ث 3شاهاري
متطلب سابقBASC232:

يعلا المساع الطالب ليار وأدوار تطوير العالقة بعضةدة المةدت بالزبةائن واشةتدامتهاا والهةدف الوتةول بةالزبون ليكةون المةروج
الجضد للمتجار المنظمةا
 BASC436 نمذجة وت لضل هملية اتخا القرار ث 3شاهاري Decision Making Modeling and Analysis
متطلب سابق.BAMT121+ BASC233 + BASC232:

مقدمةةة فةةي تطبضةةق ليةةار هلةةا االدارة واألدوار اإلعلةةائية هل ةةن همليةةة اتخةةا الق ة اررار اإلداريةةةا شةةتعلا الطالةةب افت ار ةةار

واآلليةةار الضةةرورية لتطبضةةق نمةةا ج التعظةةيا ثOptimization Modelsي والنمةةا ج العلميةةة األخةةرت التخةةا الق ة اررارا يكةةون
التر ضةز هلةةن ليةةار عةةل المشةاكل والتةةي تشةةمل :التعرية

المتخذة ل لهاا

بالمشةكلة وت لضلهةةا وتقضةةيا الخيةةارار المتاعةة وتطبضةةق وتقضةةيا القة اررار

 BASC339 خدمار النقل واإلمداد لتجارة التجزئة ث 3شاهاري
متطلب سابقBASC131:

Retail Logistics Services

شضتعلا الطالب في هذا المساع ايار وهمليار النقل واإلمداد في بض ة تنافسية لتجارة التجزئةةا ويطةور المسةاع قةدرار الطالةب

المهنية مدير م تمل للنقل واإلمداد في قطاي التجزئةا
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 BASC235 إدارة وتطوير فرع ت سضن النوعية ث 3شاهاري

Management and Developing Improving

Quality Teams
متطلب سابقBASC131 :

يتناول المساع ليار تشكضل فرع ت سضن ومراقبة النوعية وىليار إدارة هذه الارع وقيادتهاا
 BASC437 مخالر شلسلة اإلمداد واالمتثال ث 3شاهاري SCLM Risk and Compliance
متطلب سابقBASC232:

يتناول المساع هملية االلتزاا بالقوانضن اإلجرائية هلن المستوت الم لي والمستوت العالميا ياها الطالب فةي هةذا المسةاع تةأمضر
المخالر المرتبطة بمتطلبار القواهةد الناظمةة لعمليةة شلسةلة اإلمةدادا ويشةمل موا ةي مثةل االمتثةال التجةار واالمتثةال البض ةي
واألمان وهالقتها بندارة النقل واإلمدادا يلبل الطالب بعد هذا المساع ا مهارة في تطةوير السياشةار لضةمان االمتثةال خةالل
جمي مراعل السلسلةا
 BASC438 إدارة وتدارة الت ضضر ث 3شاهاري

Management and Leading of Change

متطلب سابقBASC232:

يتنةةاول المسةةاع تةةأمضر الت ض ةرار فةةي القواهةةد التنظيميةةة ون خةةالل د ارشةةة نمةةا ج إدارة الت ضضةةر المختلاةةةا يتةةزود الطالةةب بأشةةس

التهامل م الت ضضر ويطور مهارار و ليار فاهلةة إلعةدال الت ضضةر البنةاء فةي المنظمةة وفةي بض ةة العمةل أو التعامةل مة الت ضضةر

عال عدوم م ويطبق مااايا إدارية وتجارية لدرلسة عاالر ع ي يةا
 BAAD331 إدارة مالية ث 3شاهاري

Financial Management

متطلب سابقBAMG121+BAFN121+BAMT121:

يتن ةةاول المس ةةاع اإل ةةدارة المالي ةةة للشةةر ار ومش ةةاكلهام العوائ ةةد والمخةةالرم تقضب ةةيا اأألت ةةولم ايك ةةل رأس المةةال وتكلاتة ة م توزية ة

األربانم ااإلندماجم فشل المشروهار واهادة تنظيمهام المشتقار المالية )Derivativeي الموازنار الرأشماليةم التأجضرا
 BAAD332 ادارة أهمال دولية ث 3شاهاري

International Business

متطلب سابقBAMG121:

يتناول المساع الموا ي الرئيسة التي تتعلق باألهمال الدولية وادارتهاا وير ز هلن األنظمة السياشية واالقتلةادية ووالقانونيةة
والثقافيةةة الدوليةةة وتةةأمضر التبةةاين فضهةةا هلةةن األهمةةال الدوليةةةا وي طةةي المسةةاع التجةةارة واالشةةتثمار بةةضن الةةدول م ة التر ضةةز هلةةن

االشتثمار األجنبي المباقر والتكامل االقتلاد اإلقليمي وترتضبات ا
 BAMK231 شلوك المستهلك ث 3شاهاري

Consumer Behavior

متطلب سابقBAEC122 ،BAMK121 :

شةةلوك األفةراد فةةي السةةوعم النشةةالار الضوميةةة للمسةةتهلكضنم تةةأمضر المسةةوقضن هلةةن المسةةتهلك وهلةةن العةةالام أهميةةة األب ةةال فةةي
شةةلو يار المسةةتهلك والتخطةةيو التسةةويقيم نظريةةار شةةلوك المسةةتهلكم عاال ة
يتبعها المستهلك في هملية الشراء .
ّ
 BAMK233 التواتل في التسويق ث 3شاهاري

د ارشةةية هةةن شةةلوك المسةةتهلكم الخط ةوار التةةي

Marketing Communication

متطلب سابقBAEC122 ،BAMK121 :
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يتناول المساع جمي األدوار واآلليار التي يتا اشتخدامها للتواتل م السوع والتسويقا ويشةمل الدهايةة زاإلهةالن والتسةويق
المباقر واختيار المسميار والت لي

وال ضور االلكتروني للشر ة والمطبوهار وأنشةطة العالقةار العامةة والعةروض المبيعةار

وتبني تمويل البرامج والمشار ة في المعارض واضرهاا

 BAMK221 التسويق الرقمي ث 3شاهاري

متطلب سابقBAEC122 ،BAMK121 :

ي طةةي المسةةاع موا ةةي التسةةويق مةةن خةةالل ااالنترن ة

Digital Marketing
والموبايةةل ووشةةائل التواتةةل المختلاةةة وت لضةةل ظةةروف العمةةل هلضهةةا

وتطةةوير ااالش ةةتراتيجيار وتطبيقه ةةا :وتش ةةمل اش ةةتراتيجيار التس ةةويق اااللكترونةةي وقواه ةةد التس ةةويق االلكترون ةةي ول ةةرع التس ةةويق
االلكتروني وأدوات م تكنولوجيا التسويق االلكترونيم اإلهالن هبر االنترن م وشلوك المستهلك هلن االنترن

واضرهاا

-4احتياجات البرنامج

 من المتوق أن يلت ق بالبرنامج في السنة األولن  70لالبةا يقسةمون هلةن قةعبتضن بواقة  35لالبةا لكةل
قعبةا

 من المتوق أن يزداد العدد ل شنة دراشية إلن أن يستقر هند  100لالب في ةل شةنة د ارشةيةا ونتوقة

أن يكون االرتااي في السنوار الثالل الالعقة بواق  10لالب ل شنةم مةا أنة مةن المتوقة أن تكةون
نسةةةبة النجة ةةان فة ةةي المسة ةةاقار بة ةةضن  %80و %90ثمتوشة ةةو %85يا وهنة ةةد اش ةةتخداا هة ةةذه االفت ار ة ةةار
نستطي أن نتوق أهداد الطلبة خالل السنوار األولن من همر البرنامج ما يلي:
شنة مانية

شنة مالثة

شنة رابعة

المجموي

الس ة ة ة ة ةةنة م ة ة ة ة ةةن همة ة ة ة ة ةةر شنة أولن

األولن :فلل أول

70

--

--

--

70

األولن :فلل ماني

70

--

--

--

70

الثانية :فلل أول

90

60

--

--

150

الثانية :فلل ماني

90

60

البرنامج

150

الثالثة :فلل أول

14 + 90

9 +76

51

--

240

الثالثة :فلل ماني

104

85

51

--

240

الرابعة :فلل أول

16 +100

13 + 88

8 + 72

43

340

الرابعة :فلل ماني

116

101

80

*37

334

الخامسة :فلل أول

17 + 100

15 + 99

12 +86

6+68

403

الخامسة :فلل ماني

117

114

98

**63

392

*هذا هو العدد المتوق لخريجي أول فوج اهتمادا هلن االفت ار ار أهالهم يضاف الارع إلن لالب شنة رابعة في السنة الالعقةا

**هذا هو العدد المتوق لخريجي الاوج الثانيم يضاف الارع إلن لالب شنة رابعة في السنة الالعقةا
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وا ا افتر ةةنا أن هةةدد الطةةالب لللةةط الواعةةد لطةةالب شةةنة أولةةن يلةةل إلةةن  35لالبةةام وبمتوشةةو  25لالبةةا

لسنة مانية ومتوشو  20لالب لب ية السنوارم وأن متوشو هدد لالب مساع ال اشوب لن يتجاوز  20لالبا
ومة األخةةذ بعةةضن االهتبةةار متوشةةو هةةدد السةةاهار المعتمةةدة التةةي يدرشةةها الطالةةب فةةي الالةةل ب سةةب الخطةةة
االشترقادية الواردة أهالهم وم افتراض أن هبء هضو هض ة التدريس هو  12شاهة معتمةدة فةي ةل فلةلم

فنن اعتياجار البرنامج من القاهار واألشاتذة تكون ما يلي:

اعتياجار البرنامج من القاهار اللفية وأهضاء هض ة التدريس
السنة من همر البرنامج

ه ة ة ة ة ة ة ة ةةدد هة ةةدد الشة ةةعب هةةدد اللقةةاءار هدد القاهار

الطالب

اللفية

األشبوعية

هة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدد

المدرشضن

اة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف مالعظة

ال اشوب*

ثالمختبري

األولن :فلل أول

70

2

36

1

25ا3

2ا0

رئ ة ةةيس القس ة ةةا

األولن :فلل ماني

70

2

32

1

92ا3

2ا0

 1مش ة ة ة ة ة ة ة ةةرف

الثانية :فلل أول

150

5

75

2

5ا6

5ا0

الثانية :فلل ماني

150

5

75

2

5ا6

5ا0

الثالثة :فلل أول

240

8

126

5ا3

75ا10

0ا1

الثالثة :فلل ماني

240

8

123

5ا3

5ا11

5ا1

الرابعة :فلل أول

340

14

225

7

21

0ا2

الرابعة :فلل ماني

340

14

220

7

6ا20

0ا2

الخامسة :فلل أول

440

17

276

8

25ا26

33ا2

الخامسة :فلل ماني

440

17

271

8

83ا25

33ا2

السادشة :فلل أول

500

21

312

9

25ا29

33ا2

السابعة :فلل أول

500

21

330

5ا9

75ا30

33ا2

الثامنة :فلل أول

500

21

330

5ا9

75ا30

33ا2

* عسب

 9شاهار
مختبر

 2مش ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
مختبر

 3مش ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
مختبر

هلن أشاس مساقار ال اشوب ومساقار التخلص التي تظهر عاجتها الشتخداا ال اشوب في اشمهاا وتا األخذ بعضن االهتبار عاجة

الطالب ألداء وظائاها باشتخداا ال اشوب ما قسمنا هةدد السةاهار الالزمةة أشةبوعيا هلةن إجمةالي هةدد السةاهار المتاعةة لل رفةة الواعةدة أشةبوعيا

ث 40شاهةيا فمثالم في السنة األولن في الالل األول هناك  4قعب عاشوبم ةل منهةا يلتقةي شةاهة واعةدة فةي األشةبوي وي تةاج ةل منهةا إلةن
شاهة أشبوعية أخرتا وبالتاليم فنن ال اجة تكون = 2 = 40 8ا 0ارفةا

21

 1-4دراسة السوق
تتناول دراشة السوع في العادة العةرض والطلةب للخدمةة أو السةلعة المةراد إنتاجهةا فةي االقتلةاد الةولنيا وفةي

عال ةةة مش ةةروي الجامع ةةة ثالزيتون ةةةي ف ةةنن د ارش ةةة الع ةةرض تتن ةةاول مؤشس ةةار التعل ةةيا الع ةةالي القائم ةةة ف ةةي الس ةةوع

الالسةةطضني مةةن عضةةا عجمهةةا والبةرامج ثالتخللةةاري التةةي تعر ةةها وتوزيعهةةا الج ارفةةيا أمةةا الطلةةب فضتنةةاول

أهداد ونوعية الطالب الذين يشكلون الا ة المستهدفة فةي بةرامج الجامعةة وهةا الةذين يشةكلون مشةتر الخةدمار
الجامعية أ الطلبة المنتسبضن في برامج الجامعة المختلاةا مةا تتطلةب د ارشةة السةوع فةي هةذه ال الةة اإلقةارة

إلةةن عاجةةة المجتمة للتخللةةار التةةي تعر ةةها الجامعةةة وامكانيةةار اشةةتيعاب الخةريجضن م ليةةا وهربيةةام و لةةك
لبيان جانب من الجدوت المجتمعية للجامعةم اقتلاديا واجتماعياا
دراشة السوع لمشروي جامعة الزيتونة في فلسطضن تا

من دراشة "الجدوت االقتلادية لمشروي إنشةاء جامعةة

الزيتونة للعلوا والتكنولوجيا في شلاض  -فلسطضن"ا وقد ان
والتخللارا وتوتل

الدراشة أولية بمعنن لا تتناول تااتضل الكليةار

الدراشة إلن أن المشروي مجد اقتلاديا واجتماعيا وشياشياا

وهنةةد د ارشةةة السةةوع فيمةةا يخةةص برنةةامج أو تخلةةص مةةن البةرامج أو التخللةةار فةةال بةةد مةةن التنوية إلةةن أن

الدراشة شتبقن أولية ون الجامعة في مرعلة التأشيسا
برامج كلية اإلدارة واألعمال

 تع ةةرض لي ةةة اإلدارة واألهم ةةال تخلل ةةار عديث ةةة اض ةةر معرو ةةة م ةةن قب ةةل الجامع ةةار الالس ةةطضنية
القائمة:

 إدارة الموارد البشريةا

 إدارة شلسلة التوريد واإلمداد والنقلا
 إدارة التسويق الرقميا
 أهمال هالميةا

 أشواع ومنش ر ماليةا
 وبالتةةالي شةةتنافس هةةذه الب ةرامج التخللةةار التقلضديةةة فةةي اإلدارة واألهمةةال والتةةي تعر ةةها الجامعةةار
القائمة :ثإدارة األهمال والتسويق والعلوا المالية والملرفيةيا

 وتعتبر عدامة الموا ي مضزة هامة في تنافسية بةرامج اإلدارة واألهمةال فةي جامعةة الزيتونةةا مةن جهةة
أخرتم فنن الخطة التش ضلية للكلية تستهدف الوتول بعدد الطالب فةي ةل برنةامج إلةن  400لالبةاا
أ أن العدد اإلجمةالي لطةالب الكليةة فةي شةنة اهتياديةة ثبعةد السةنة الرابعةة وبعةد تخةريج الاةوج األولي
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شيلةةل إلةةن  2000لالةةب بواق ة  500لالةةب ثتقريبةةاي فةةي ةةل شةةنة د ارشةةيةا وهةةذا هةةو العةةدد الةةذ

شتسةةتقبل الكليةةة فةةي ةةل شةةنة د ارشةةيةا ومةةن المتوق ة أن تسةةتطي الجامعةةة اشةةتقطاب مثةةل هةةذا العةةدد

بسهولة نسبية لألشباب التالية:

 عدامةةة التخللةةار وتمضزهةةا بةةالتر ضز هلةةن مو ةةوهار السةةاهة فةةي ةةل مةةن التخللةةار
المعرو ة هلن المستوت العالميا

 الموقة المتوشةةو للجامعةةة فةةي م افظةةة شةةلاض

السار والسكن مقارنة م الجامعار األخرتا

األمةةر الةةذ يةةوفر هلةةن الطةةالب فةةي تكةةالي

 توفر األهداد الكافية من الطالب الراابضن في التعليا العالي عضةا أن البيانةار الرشةمية تاضةد
بما يلي:

 oتق ةةدا المت ةةان الثانوي ةةة العام ةةة الالس ةةطضنية ف ةةي الض ةةاة ال ربي ةةة عة ةوالي 8ا 37أل ةةط
لالب في العاا  2015في جمي التخللارا

 oبل

نسبة النجان في جمي الاروي 4ا %60وهذا يعادل عوالي  23ألط لالبا

 oالت ق بالجامعار القائمة التقلضدية للعاا  2016 2015عوالي  19ألط لالبا

 من الجدير بالذ ر هنا أن ليار اإلدارة واالقتلاد في الجامعار الالسطضنية ال تعاني مةن أ مشةكلة
بخلوص أهداد الطلبة الراابضن بااللت اعا وال يوجد هنةاك مةا يشةضر إلةن أن جامعةة الزيتونةة شةتعاني

من قلة الطالبة الراابضن باالنتساب إلن لية اإلدارة واألهمالا

 أما بخلوص عاجة المجتم الالسطضني للتخللار المعرو مة من قبل لية اإلدارة واألهمال في
جامعةةة الزيتونةةةم فتش ةضر التطةةورار التةةي عققتهةةا بض ةةة األهمةةال الالسةةطضنية فةةي العقةةدين األخض ةرين إلةةن

ال اجة المل ة لموا ي التر ضز التي توفرها التخللار الجديدة:

 فاالناتةةان هلةةن التعامةةل المباقةةر م ة األهمةةال الدوليةةة يتطلةةب اةةاءار خاتةةة فةةي األهمةةال
الدوليةا

 التطورار التقنية الهامة التي اكتسبتها بض ة األهمال الالسطضنية فةي مجةاالر اإلدارة والتسةويق
تتطل ةةب مهة ةةارار خاتةةةة ف ةةي اشةةةتخداا األنظمةةةة المعلوماتي ةةة واإلداري ةةة والتجة ةةارة االلكترونيةةةة

واضرهاا

 تط ة ةةور قط ة ةةاي األهم ة ةةال الالس ة ةةطضني باتج ة ةةاه منظم ة ةةار األهم ة ةةال الكبضة ة ةرة المس ة ةةاهمة العام ة ةةة
والخلوتية واهتمادها االشالضب ال ديثة في األهمةال يتطلةب التخللةار الدقيقةة فةي إدارة

الموارد البشرية والتسويق الرقمي والتجارة االلكترونيةا
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 االنتشةار الهائةةل الةةذ قةةهده القطةةاي المةةالي والملةرفي فةةي االقتلةةاد الالسةةطضني يةةوفر فرتةةا
كثضرة ثأف يا وهمودياي لخريجي لية اإلدارة واألهمةال وبشةكل خةاص أول ةك المتخللةضن فةي

األشواع والمنش ر الماليةا

 من جهة أخرتم فنن أشواع دول الخليج توفر فرتا مهمة للخريجضن الالسطضنضضن في اإلدارة واألهمال
وشةةيجد السةةوع الخليجةةي م ازيةةا فريةةدة فةةي خريجةةي اإلدارة واألهمةةال فةةي جامعةةة الزيتونةةة بسةةبب مواكبةةة
هذه التخللار للتطورار الدولية في هذه العلواا

4
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