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كلية العلوم اإلدارية والمالية
تأسست كلية العلوم اإلدارية والمالية عام  ، 1991وتقدم الكلية برامج دراسية متطورة في ستة
تخصصات ،هي :إدارة األعمال ،والعلوم المالية والمصرفية ،والمحاسبة ،واألعمال والتجارة
اإللكترونية ،ونظم المعلومات اإلدارية ،والتسويق .وقد بدأت الكلية بتقديم برنامج الماجستير في إدارة
األعمال  MBAفي العام الجامعي  ، 2012 /2011كما تم اعتماد برنامج الماجستير في التسويق بدءا
من العام الجامعي . 2013/2012
ويجري تزويد الطلبة في جميع هذه التخصصات بالمعرفة العلمية ،والتطبيقات العملية ،مصحوبة
بإرشاد مكثف من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ،مع التركيز على استخدام الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات.
وفي إطار سياستها لتطوير برامجها األكاديمية وتحديثها ،تقوم الكلية بمراجعة الخطط الدراسية
الجديدة للتخصصات التي تقدمها ،كذلك تعمل الكلية على تحديث أجهزة الحاسوب في مختبراتها
باستمرار .ويوجد في الكلية حاليا  9مختبرات حاسوب ،مجهزة بحوالي  235جهاز حاسوب
الستخدامها في المحاضرات ،والتطبيقات الحاسوبية في مختلف مجاالت األعمال ،وفي االمتحانات
المحوسبة ،كما تم تزويد جميع القاعات الدراسية بأجهزة Data Showدائمة ،وتحويلها إلى قاعات
إلكترونية ،تقدم فيها المحاضرات للطلبة من خالل تقنيات الحاسوب المتطورة.
الرؤية
المفضلة للطلبة الباحثين عن تعليم ذي نوعية عالية في مجاالت األعمال في األردن
أن تكون الكلية
ّ
والدول المجاورة.
الرسالة
تقديم تعليم متميز ومعترف به دوليا يتالءم واحتياجات الطلبة وأسواق العمل المحلية واإلقليمية
والدولية ،وتط وير برامجها األكاديمية وقدرات كوادرها باستمرار وتشجيع البحث العلمي لتحافظ على
ّ
المتميزة في ميدان التعليم العالي.
موقعها وسمعتها
األهداف
 تقديم برامج أكاديمية ذات مستوى مت ّميز مالئمة الحتياجات الطلبة وسوق العمل.
عال مت ّميز في مجال األعمال وتنمية قدراتهم إلى حدودها القصوى .
 تزويد الطلبة بتعليم ٍ
 تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي تمكنّهم من فهم بيئة األعمال والنجاح فيها .
 توفير بيئة عمل مالئمة للبحث العلمي والتدريس بأحدث األساليب والتجهيزات.
 خدمة المجتمع المحلي من خالل تبادل المعلومات والخبرات وتقديم االستشارات.

7

تضم الكلية األقسام التالية :
 قسم إدارة األعمال.
 قسم المحاسبة.
 قسم نظم المعلومات اإلدارية.

 قسم العلوم المالية والمصرفية.
 قسم األعمال والتجارة اإلليكترونية.
 قسم التسويق.

األقسام التي تقدم برامج دراسات عليا في الكلية :
 قسم إدارة األعمال  :برنامج الماجستير في (إدارة األعمال)(MBA).
 قسم التسويق  :برنامج الماجستير في (التسويق).
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قسم التسويق
نبذه عن القسم
التسويق مجال علمي متخصص يهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم
من التعامل بفاعلية مع الواقع المعاشي في بيئة األعمال الحديثة وما تشهده من تطورات ومستجدات
في مجال التسويق .يقدم قسم التسويق لطالبه خطة دراسية متكاملة من ( )132ساعة معتمدة تتضمن
موادا في مجاالت متنوعة على مستوى الجامعة والكلية والقسم تماثل الخطط المطبقة في أرقى
الجامعات العربية واألجنبية وتتوافق مع المعايير العامة والخاصة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي األردني .يقوم القسم من خاللها بتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الالزمة الحتياجات سوق
العمل ،خاصة في مهارات اللغة اإلنجليزية واستخدام الحاسوب والبحث العلمي .كما يقوم الطالب بأداء
تدريب ميداني في شركات تعمل في قطاعات األعمال المختلفة ،وتساعد التغذية الراجعة التي يحصل
عليها الطالب من هذا التدريب الميداني في مراجعة وتحديث برامجنا األكاديمية .يستطيع الخريجون
في هذا التخصص العمل في مختلف مجاالت التخصص في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي
تقوم بأنشطتها التسويقية التقليدية واإللكترونية .حقق القسم نتائج متميزة في امتحان الكفاءة
الجامعية حيث حصل على المركز األول في هذا اإلمتحان لثالث دورات متتالية وذلك على مستوى
تكرر أن يأتي طلبة القسم من بين األوائل في المملكة في هذا
جامعات المملكة الرسمية والخاصة .وقد ّ
التخصص.
الرؤية
أن نكون مركز الريادة والتميز في توفير التجربة التعليمية المميزة لطلبة تخصص التسويق محليا
واقليميا.
الرسالة
تقديم تجربة تعليمية متيزة للطلبة من خالل تطوير مناهج حديثة في مجاالت التسويق المختلفة ,تدرس
من قبل اساتذة اكفاء وتعمل على تخريج نماذج فاعلة من الخريجين لسوق العمل.
األهداف






تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف المطلوبة الالزمة لتفهم النظريات المتعلقة بمجاالت
التسويق المختلفة.
تمكين الطلبة من تطوير مجموعة واسعة من المهارات العملية في مجال التسويق.
تخريج طلبه مؤهلين تقنيا وفكريا لبناء حياة عملية متميزة في مجال التسويق.
تأهيل الطلبة للتعامل مع القضايا التسويقية ذات العالقة بسوق العمل الحقيقي.
تحفيز الطلبة على العمل الدؤوب والدوافع الذاتية والرغبة في التفوق بشكل يمكنهم من
تحقيق التطور المستقبلي في بيئة العمل.
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برنامج :الماجستير في (التسويق)
المقدمة
إداركا منها لدورها الهام في دعم جهود التنميه الشاملة المستدامة ،واستجابة لحاجة األسواق الماسة
للكوادر التسويقية التي تمتلك المعارف العلمية والخبرات العملية المتقدَمة ،تطرح جامعة البترا
برنامج الماجستير في التسويق لتوفير هذه الكوادر ورفد مؤسسات األعمال المحلية والعربية بها بما
يعزز قدراتها عل مواجهة التحديات التي يفرضها التطور المتسارع في األسواق المعاصرة ويدعم
مكانتها التنافسية في تلك األسواق.
يطرح البرنامج حزمة من المواد العلمية تغطي الحقول الرئيسة للمعرفة التسويقية التي تقدم للطالب
وفق أساليب تدريس معتمدة على تكنولوجيا التعليم الحديثة.
وعقدت الجامعة إتفاقية تعاون مع جامعة ماساشوستس /لوويل األمريكية University of
) Massachusetts / Lowell (UMLتمكن الطلبة من اإللتحاق بمساقات مشتركة بين
الجامعتين ،ومساعدة هذه الجامعة للطلبة الراغبين في اإللتحاق ببرامج تدريبية في إحدى الشركات
في السنة الثانية من الدراسة وخالل الفصل الصيفي ،وتخصيص بريد إليكتروني مشترك في كال
الجامعتين الستفادة الطلبة من البرامج المقدمة على الموقع اإلليكتروني للجامعة Blackboard
أهداف البرنامج
 إعداد الكوادر التسويقية المؤهلة علميا والقادرة على إدارة النشاط التسويقي في مؤسسات
األعمال بكفاية عالية.
 تزويد الطلبة بالمعارف والمفاهيم التسويقية العلمية المتقدمة بما يلبي توقعاتهم المهنية
المستقبلية.
 إكساب الطلبة مهارات إجراء البحوث التسويقية والمسوحات الميدانية بمنهجية علمية رصينة.
 تزويد الطلبة بالطرق واألساليب الكمية والنوعية المتقدمة الالزمة لدراسة وتحليل األسواق
المعاصرة (المحلية والدولية).
 إكساب الطلبة مهارات استخدام قواعد البيانات في تخطيط اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسة
ودعم عملية صنع القرار التسويقي فيها.
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جامعة البترا

University of Petra
Faculty of Administrative and
Financial Sciences

كلية العلوم اإلدارية والمالية
قسم التسويق

Department of Marketing
Requirements For a Master’s Degree in:
Marketing

:متطلبات الحصول على درجة الماجستير في

(2018/2017)

)(مسار الرسالة

(Thesis Track)
المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

عدد
الساعات
Credit
Hours

)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية

)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (English)

Course Title (Arabic)

Course
No.

) ساعة معتمدة18(  المواد اإلجبارية: أوال

First : Obligatory Courses (18 Credit Hours)

سلوك المستهلك

306711

إدارة التسويق

306721

التسويق االستراتيجي

306723

3

Consumer Behavior

3

Marketing Management

3

Strategic Marketing

3

Marketing Research

بحوث التسويق

306724

3

Services Marketing

تسويق الخدمات

306741

) ساعات معتمدة6(  المواد االختيارية:ثانيا
اإلدارة االستراتيجية

301712

إدارة العمليات واإلنتاج

301723

Financial Management

اإلدارة المالية

302741

3

Managerial Accounting

المحاسبة اإلدارية

303743

3

Marketing Communications

3

New Product Development

3

International Marketing

3

Strategic Brand Management

3

Supply Chain Management

3

Customer Relationship Management

3

e-Marketing

3

Business to Business Marketing

3

Strategic Management

3

Production and Operations
Management

3

9

االتصاالت التسويقية

306712

تطوير المنتجات الجديدة

306713

التسويق الدولي

306722

اإلدارة االستراتيجية للعالمات التجارية

306725

إدارة اإلمداد والتزويد

306726

إدارة العالقة مع العمالء

306731

التسويق اإللكتروني

306732

التسويق لمؤسسات األعمال

306742

) ساعات معتمدة9(  الرسالة: ثالثا

Third : Thesis (9 Credit Hours)
9

01721

Research Methodology

Second : Elective Courses (6 Credit Hours)

33

منهجية البحث العلمي

3

18

6

التسويق

رسالة

Thesis

306799

مجموع الساعات

Total Credit Hours

12

جامعة البترا

University of Petra
Faculty of Administrative and
Financial Sciences

كلية العلوم اإلدارية والمالية
قسم التسويق

Department of Marketing

الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة الماجستير
في:

التسويق

)(2018/2017

Suggested Study Plan For a Master’s
Degree in:
Marketing

(مسار الرسالة)
رقم
المادة
Course
No.

)(Thesis Track

عنوان المادة (باللغة العربية)

عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية)

)Course Title (Arabic

)Course Title (English

عدد
الساعات
Credit
Hours

المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

السنة األولى ( 18ساعة معتمدة)
الفصل األول
301721

منهجية البحث العلمي

306711

سلوك المستهلك

306721

إدارة التسويق

Research Methodology

3

Consumer Behavior

3

Marketing Management

3
9

المجموع

9

الفصل الثاني
306724

بحوث التسويق

Marketing Research

3

306741

تسويق الخدمات

Services Marketing

3

xxxxxx

مادة اختيارية ()1

)Elective (1

3
9

المجموع

18

السنة الثانية ( 15ساعة معتمدة)
الفصل األول
306723

التسويق االستراتيجي

xxxxxx

مادة اختيارية ()2

Strategic Marketing

3

)Elective (2

3
6

المجموع

24

الفصل الثاني
306799

رسالة

Thesis

المجموع

9
9

مجموع الساعات

33
Total Credit Hours

13

33

جامعة البترا

University of Petra
Faculty of Administrative and
Financial Sciences

كلية العلوم اإلدارية والمالية
قسم التسويق

Department of Marketing
Requirements For a Master’s Degree in:
Marketing

:متطلبات الحصول على درجة الماجستير في

(2018/2017)

)(مسار االمتحان الشامل

(Comprehensive Exam. Track)
المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

عدد
الساعات
Credit
Hours

)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية

)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (English)

Course Title (Arabic)

Course
No.

) ساعة معتمدة24(  المواد اإلجبارية: أوال

First : Obligatory Courses (24 Credit Hours)
3

Strategic Management

اإلدارة االستراتيجية

301712

3

Research Methodology

منهجية البحث العلمي

301721

3

Consumer Behavior

سلوك المستهلك

306711

3

Marketing Management

إدارة التسويق

306721

3

Strategic Marketing

التسويق االستراتيجي

306723

3

Marketing Research

بحوث التسويق

306724

3

Strategic Brand Management

اإلدارة االستراتيجية للعالمات التجارية

306725

3

Services Marketing

تسويق الخدمات

306741

24

) ساعات معتمدة9(  المواد االختيارية:ثانيا

Second : Elective Courses (9 Credit Hours)

9

التسويق

3

Production and Operations
Management

3

إدارة العمليات واإلنتاج

301723

Financial Management

اإلدارة المالية

302741

3

Managerial Accounting

المحاسبة اإلدارية

303743

3

Marketing Communications

3

New Product Development

3

International Marketing

3

Supply Chain Management

3

Customer Relationship Management

3

e-Marketing

3

Business to Business Marketing

0

33

Total Credit Hours

306712
306713

التسويق الدولي

306722

إدارة اإلمداد والتزويد

306726

إدارة العالقة مع العمالء

306731

التسويق اإللكتروني

306732

التسويق لمؤسسات األعمال

306742

 االمتحان الشامل: ثالثا

Third : Comprehensive Examination
0

االتصاالت التسويقية
تطوير المنتجات الجديدة

Comprehensive Examination

امتحان شامل

306798

مجموع الساعات

14
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Financial Sciences

كلية العلوم اإلدارية والمالية
قسم التسويق

Department of Marketing

Suggested Study For a Master’s Degree
الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة الماجستير
in:
في:
Marketing
)(2018/2017
التسويق
(مسار االمتحان الشامل )

)(Comprehensive Exam. Track

رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية)

Course
No.

)Course Title (Arabic

)Course Title (English

عدد
الساعات
Credit
Hours

المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

السنة األولى ( 18ساعة معتمدة)
الفصل األول
301721

منهجية البحث العلمي

306711

سلوك المستهلك

306721

إدارة التسويق

Research Methodology

3

Consumer Behavior

3

Marketing Management

3
9

المجموع

9

الفصل الثاني
301712

اإلدارة االستراتيجية

306741

تسويق الخدمات

xxxxxx

مادة اختيارية ()1

Strategic Management

3

Services Marketing

3

)Elective (1

3
9

المجموع

18

السنة الثانية ( 15ساعة معتمدة)
الفصل األول
306724

بحوث التسويق

306725

اإلدارة االستراتيجية للعالمات
التجارية

xxxxxx

مادة اختيارية ()2

Marketing Research

3

Strategic Brand Management

3

)Elective (2

3
9

المجموع

27

الفصل الثاني
306723

التسويق االستراتيجي

306798

امتحان الشامل

xxxxxx

مادة اختيارية ()3

Strategic Marketing

3

Comprehensive Examination

0

)Elective (3

3
6

المجموع
مجموع الساعات

33
Total Credit Hours

15

33

جامعة البترا

University of Petra
Faculty of Administrative and
Financial Sciences

كلية العلوم اإلدارية والمالية
قسم التسويق

Department of Marketing

Fields of Knowledge Covered by Courses
المجاالت المعرفية التي تغطيها مواد الماجستير
of Master’s in:
:في
Marketing
(2018/2017)
التسويق
عدد
الساعات
Credit
Hours
3

)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية

)عنوان المادة (باللغة العربية

Course Title (English)

Course Title (Arabic)

رقم المادة

سلوك المستهلك

Course
No.
306711

االتصاالت التسويقية

306712

تطوير المنتجات الجديدة

306713

3

Marketing
Communications
New Product
Development
Marketing Management

إدارة التسويق

306721

3

International Marketing

التسويق الدولي

306722

3

Strategic Marketing

التسويق االستراتيجي

306723

3

Marketing Research

بحوث التسويق

306724

3

اإلدارة االستراتيجية للعالمات
التجارية
إدارة اإلمداد والتزويد

306725

إدارة العالقة مع العمالء

306731

3

Strategic Brand
Management
Supply Chain
Management
Customer Relationship
Management
e-Marketing

التسويق اإللكتروني

306732

3

Services Marketing

تسويق الخدمات

306741

3

التسويق لمؤسسات األعمال

306742

3

Business to Business
Marketing
Strategic Management

اإلدارة االستراتيجية

301712

3

Research Methodology

منهجية البحث العلمي

301721

3

إدارة العمليات واإلنتاج

301723

3

Production and
Operations Management
Financial Management

3

Managerial Accounting

0

Comprehensive
Examination
Thesis

3
3

3
3

9

Consumer Behavior

عنوان المجال
)(باللغة اإلنجليزية
Field Title
(English)
Marketing
Principles

عنوان المجال
)(باللغة العربية
Field Title
(Arabic)
أساسيات
التسويق

2

Marketing
Operations

عمليات التسويق

3

Facilitating
Marketing

التسويق
التسهيلي

4

Applied
Marketing

التسويق التطبيقي

5

Supportive
Fields

المجاالت المساندة

9

Research,
Comprehensive
Exam. and
Thesis

األعمال البحثية
واالمتحان الشامل
والرسالة

306726

اإلدارة المالية

302741

المحاسبة اإلدارية

303743

امتحان شامل

306798

رسالة

306799
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رقم
المجال
Field
No.
1

معلومات المواد

رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثال (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد الماجستير في (التسويق)

()0-3:3

 301712اإلدارة االستراتيجية
Strategic Management
متطلب سابق  :ال يوجد
تتض م ّمن المممادة دراسممة اسممتراتيجيات الشممركة مممن حيممث تصممميمها وتنفيممذها مممن خممالل دراسممة العوامممل البيئيممة
الداخلية والخارجية التي تواجهها والتي تؤثر على استراتيجية عملها .وتر ّكز المادة بشكل أساسي على دراسمة
الحمماالت المتع ّمقممة والتممي تتضمممن التحليممل العلمممي لممةدارات الو يفيممة المختلفممة فممي تشممكل تكامممل واض م بممين
الجوانب النظرية والتطبيقية في بناء اإلدارة االسمتراتيجية فمي الشمركة ونتمائج األبحماث والدراسمات والقمراءات
اإلضافية في هذا المجال.
()0-3:3

 301721منهجية البحث العلمي
Research Methodology
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المادة أساسميات البحمث العلممي المتعلقمة بتعريمف البحمث العلممي وتوضمي أهميتمه وأنواعمه وخطواتمه
ومناهجه .كما تتناول مصادر وأساليب جمع البيانات وأساليب تحليل البيانمات وكمذلك أسماليب المعاينمة والتقمدير
وكافة األساليب اإلحصائية التي يمكن استخدامها في عمليات التحليل والبحث العلمي في مجال إدارة األعمال.
()0-3:3

 301723إدارة العمليات واإلنتاج
Operations Management
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول المساق عدة مواضيع مثل التنبؤ ،وتخطيط الطاقة اإلنتاجية ،واستخدامات نظرية االنتظار وتحديمد موقمع
التسهيالت ،والترتيب الداخلي ،وتصميم الو يفة ومعايير العمل واإلنتاج ،والجدولمة ،والرقابمة علمى المخمزون،
والرقابة على الجودة ،وتخطيط احتياجات الممواد ،والصميانة والنظمام ا،نمي ،ممع التركيمز علمى اسمتخدام الطمرق
الكمية.
()0-3:3

 302741اإلدارة المالية
Financial Management
متطلب سابق  :ال يوجد
تقدم هذه المادة الجوهر الرئيسي لةدارة المالية في الشركات المساهمة العامة .وبعد المقدمة المتعلقمة بالماليمة
والقوائم المالية المحاسبية تتضمن الممادة كيفيمة تقيميم الفمرص االسمتثمارية فمي األسمواق الماليمة ،وتقمدم أيضما
المقاييس األساسية للمخاطرة .كذلك سيتم استخدام النماذج المالية للمبادلة بين العائد والمخاطرة .أخيرا سمتقدم
المممادة تحلمميال لسياسممات توزيممع األربمماح وهيكممل رأس المممال ،وتعثممر الشممركات وأشممكال إعممادة تنظيمهمما كالممدمج
والسيطرة .
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()0-3:3

 303743المحاسبة اإلدارية
Managerial Accounting
متطلب سابق  :ال يوجد
يناقش المساق الموضوعات التقليدية في المحاسبة اإلدارية كتكلفة المنمتج وسملوك المسمتهلك وتكلفمة األنشمطة
والموازنات التقديرية وتقييم األداء واألسعار التحويلية باإلضافة إلى الموضوعات الحديثمة مثمل تكلفمة األنشمطة
وتحليل رب العميل والتكلفة المستهدفة وإدارة التكلفة اإلستراتيجية.
()0-3:3

 306711سلوك المستهلك
Consumer Behavior
متطلب سابق  :ال يوجد
يتنمماول هممذا المسمماق وصممفا عميقمما للسمملوك الشممرائي للمسممتهلك وتممأثير ذلممك علممى القممرار الشممرائي .وعليممه فإنممه
يتناول المحاور النظرية والعملية للسملوك الشمرائي ونظرياتمه ومجماالت تطبيقمه فمي الواقمع العملمي ممما يسماعد
منظمات األعممال علمى تصمميم اسمتراتيجيات وتكتيكمات تسمويقية فاعلمة .ويركمز المسماق علمى األسمس النفسمية
للمسممتهلكين ،معتقممداتهم ،مممواقفهم ،وتفضمميالتهم  ،نممماذج اتخمماذ القممرار الشممرائي  ،مفهمموم الثقافممة ودورهمما،
التصنيف اإلجتماعي ،الدوافع ،الشخصية ،والسلوك الشرائي.
()0-3:3

 306712االتصاالت التسويقية
Marketing Communications
متطلب سابق  :ال يوجد
يركز هذا المساق على المفهوم وكيفية التطبيق لدور كل من اإلعالن ،وسائل تنشيط المبيعات ،العالقات العامة،
التسويق المباشر ،البيع الشخصي  ،كلمة الفم المنطوقة ،وباقي عناصر المزيج الترويجي في دعمم اسمتراتيجية
التسويق الكلية .وكذلك كيفية بناء برنامج شامل ومتكاممل لالتصماالت التسمويقية وباسمتخدام أدوات االتصماالت
المتاحة ،مع التركيز على قياس نتائج البرامج واالستراتيجيات الترويجية.
()0-3:3

 306713تطوير المنتجات الجديدة
New Product Development
متطلب سابق  :ال يوجد
يركز محتوى هذا المساق على تطبيمق المعرفمة بالمفماهيم واألفكمار التسمويقية األساسمية التمي يكمون الطالمب قمد
اكتسبها الطالب من المسماقات التسمويقية االخمرى  .وضممن همذا السمياق فمان المسماق يتضممن دراسمة تحليليمة
متعمقة للتوجهات الحديثة في مجمال ابتكمار وتطموير المنتجمات الجديمدة  .وسميتم ممن خمالل ذلمك تنماول المراحمل
الرئيسممة فممي عمليممة ابتكممار المنممتج الجديممد( سمموأء كممان سمملعة أو خدمممة )  .كممما يسمملط الضمموء علممى التحليممل
االستراتيجي للفرص السوقية واختيار السانحة منها .كذلك  ،يتناول المساق لةجراءات البروتوكوليمة الخاصمة
بتوليممد االفكممار السمملعية والخدميممة وتقييمهمما وعربلتهمما وصمموال إلممى وضممع الخطممة الخاصممة باالختبممارات االوليممة
للسموق وإطمالق المنممتج الجديمد هممذا  ،وسميراعى فمي اعطمماء المسماق وضممع الطالمب قمي اطممار تطبيقمي ومعملممي
يمكنه من اكتساب المهارات العملية في مجال ابتكار المنتجات الجديدة.
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()0-3:3

 306721إدارة التسويق
Marketing Management
متطلب سابق  :ال يوجد
يتضمن المساق دراسة للمفاهيم واالتجاهات التسويقية الحديثة وأساليب التصرف الخاصة لعملية إدارة النشماط
التسويقي بما ينطوي عليه ذلك من إتخاذ القمرارات ومعالجمة المشمكالت والحماالت التسمويقية وتطبيمق المفماهيم
اإلسممتراتيجية فمممي التسمممويق وتطويعهممما لخدمممة مممروف المؤسسمممة ،مثمممل اإلتجاهممات الفكريمممة المعاصمممرة فمممي
التسممويق ،السمملوك اإلسممتهالكي ومحدداتممه ،التفكيممر اإلسممتراتيجي ومنهجيتممه فممي التسممويق ،البيئممة التسممويقية
وتحليممل عناصممرها  ،تحديممد السمموق المسممتهدفة وتحليممل ف مرص الممدخول فيهمما  ،تخطمميط المنممتج ودورة حياتممه ،
التطمموير السمملعي وابتكممار المنتجممات الجديممدة  ،تخطمميط السياسممة السممعرية ،التوزيممع  ،التممرويج وتخطمميط الجهممد
البيعي ،التفاوض وعمليات المساومة ،بحوث التسويق ونظم المعلومات التسويقية.
()0-3:3

 306722التسويق الدولي
International Marketing
متطلب سابق  :ال يوجد
يركز هذا المساق على تصميم وتنفيذ إستراتيجية التسويق العمالمي ممن خمالل تفحمص الفمرص والتحمديات التمي
تواجه المنظمات في سعيها لتسويق منتجاتها في بلد أجنبي .وعليه فإن المساق يبدأ في التفريمق بمين التسمويق
الدولي والتسمويق العمالمي  ،والتعمرف علمى البيئمة اإلقتصمادية العالمية،خصمائص األسمواق االقليميمة ،اتفاقيمات
التجمارة بممين الممدول  .وكمذلك دراسممة البيئممة السياسمية والقانونيممة ،اإلجتماعيممة الثقافيمة والتشممريعية .،كممما يركممز
المسمماق علممى تصممميم المممزيج التسممويقي الموجممة للبيئممة العالميممة ،التحالفممات اإلسممتراتيجية ،أنظمممة المعلومممات
العالمية ،وكيفية القيام بتجزئة السوق ،إستهداف ووضع المكانة الذهنية لتلك المنظمات.
()0-3:3

 306723التسويق اإلستراتيجي
Strategic Marketing
متطلب سابق  :ال يوجد
يركز هذا المساق على كيفية تصميم وإدارة اإلستراتيجيات التسويقية التنافسية المبتكمرة .لهمذا يتنماول ويجممع
المساق األطر والمفاهيم واألدوات من علم التسويق التي تساعد على تطوير وتصميم اإلستراتيجيات التسويقية
المختلفة في ل الظروف البيئية المتغيرة  ،والتي يمكن من خاللها تحقيق قيمة متميزة لكمل ممن الزبمائن وذوي
المصال في المؤسسة وعلى المدى البعيد.
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()0-3:3

 306724بحوث التسويق
Marketing Research
متطلب سابق  :ال يوجد
يهدف هذا المسماق إلمى التركيمز علمى جميمع أسماليب وطرائمق البحمث التسمويقي ،فهمو يسماعد الطلبمة علمى فهمم
واستيعاب مناهج البحث المناسبة لتسهيل إمكانية إجراء بحوث تطبيقية على البيئة التسمويقية ممع التأكيمد علمى
قدرتهم من تقييم مخرجمات البحمث .ولهمذا  ،يتنماول المسماق تصمميم البحمث ،وأسماليب جممع البيانمات وتحليلهما،
وتأثير البحث التسويقي ومخرجاته على إستراتيجية المنظمة والمستهلكين والمجتمع ككل.
()0-3:3

 306725اإلدارة اإلستراتيجية للعالمات التجارية
Strategic Brand Management
متطلب سابق  :ال يوجد
يهدف هذا المساق لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهمارة الالزمتمين لكيفيمة بنماء وإدارة العالممة التجاريمة .والتعمرف
على اإلستراتيجيات المتاحة لبناء ،قياس ،وإدارة قيمة العالمة التجارية والتي تمكن مدير التسمويق ممن تعظميم
المنمافع والقيممة لكمل ممن المنظممة والزبمائن علمى حمد سمواء .وكمذلك يسملط همذا المسماق الضموء علمى العالممة
التجارية من حيث :مفهومها وأهميتها ،دورها ،أنواعها ،وكذلك الطرق التي تساعدها في حمايمة تلمك العالممات
من التقليد.
()0-3:3

 306726إدارة اإلمداد والتزويد
Supply Chain Management
متطلب سابق  :ال يوجد
يهممدف هممذا المسمماق الممى دراسممة حركممة المممواد األوليممة وشممبه المصممنعة وتامممة الصممنع واألشممخاص مممن مصممادر
توريدها إلى نقاط أنتاجهما وتخزينهما وممن ثمم إلمى نقماط البيع.ولهمذا يسماعد المسماق متخمذ القمرارات علمى تبنمي
قراره السليم عند حصول التغيرات في الطلب ولهذا يقتضي األمر دراسة أسماليب التنبمؤ بالطلمب وفهمم متطلبمات
اإلنتاج.
()0-3:3

 306731إدارة العالقة مع العمالء
Customer Relationship Management
متطلب سابق  :ال يوجد
يركز المساق على الجوانب السلوكية والتكنولوجية للتسويق بالعالقمات ،ولهمذا فهمو سميتناول موضموعات عمدة
مثل:إسممتراتيجية المحافظممة علممى الزبممون واسممتراجعه،تحليل دورة حيمماة الزبممون ،تحليممل الربحيممة مممدى الحيمماة ،
ووالء الزبائن.ولهذا سيتمكن الطلبة من اإللممام بمفهموم إدارة عالقمات الزبمائن ممع التركيمز علمى اإلسمتفادة ممن
تكنولوجيا مواقع اإلنترنت ،وكذلك اإلستراتيجيات المتكاملة للتسويق بالعالقات.
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()0-3:3

 306732التسويق اإللكتروني
e-Marketing
متطلب سابق  :ال يوجد
يهممدف هممذا المسمماق لتعريممف الطالممب بالمفمماهيم األساسممية والنممواحي التطبيقيممة لتسممويق المنتجممات و الخممدمات
عبرالوسممائط االلكترونيممة .يتضمممن المسمماق المواضمميع التاليممة :البنممى التحتيممة التكنولوجيممة ،نممماذج األعمممال
اإللكترونيممة ،عناصممر المممزيج التسممويقي اإللكترونممي ،العالمممة التجاريممة ،أنظمممة الممدفع اإللكترونممي ،المممزادات،
المجتمعمممات االفتراضمممية ،التخصممميص ،الخصوصمممية و األمن.كمممما يمممتم التطمممرق للقممموانين الجديمممدة للتسمممويق
اإللكتروني وأخالقياته ،مع توضي عملية إدارة عالقة العممالء وشمرح أهميتهما للعممالء والمؤسسمة .كمذلك يمتم
اسمتعراض العواممل البيئيمة المهممة للتسمويق اإللكترونمي وكيفيمة التعاممل معهما  .وشمرح الفمرص اإلسمتراتيجية
للتسويق اإللكتروني.
()0-3:3

 306741تسويق الخدمات
Services Marketing
متطلب سابق  :ال يوجد
يهممتم هممذا المسمماق بمعالجممة الخصممائص التممي تتصممف بهمما الخممدمات والتحممديات التممي تواجممه منظمممات األعمممال
الخدميممة وسممبل معالجتهمما فممي تسممويق القطاعممات الخدميممة المختلفممة .وكممذلك التعممرف علممى دور أنظمممة التخطمميط
والتنفيذ للخدمة في بناء منتجات خدمية مربحمة .ويتنماول المسماق أيضما موضموعات متعمددة كإقتصماد الخدممة،
وتصمممميم وتحليمممل الخدممممة ،جمممودة الخدممممة  ،طمممرق تسمممعيرها وتوزيعهممما وترويجهممما ،ادارة توقعمممات الزبمممائن،
استراتيجيات إنعاش الخدمة ،واالستراتيجيات التي تحقق النمو واالبتكار للمؤسسات الخدمية.
()0-3:3

 306742التسويق لمؤسسات األعمال
Business to Business Marketing
متطلب سابق  :ال يوجد
يتضمن هذا المساق دراسة وفهم زبون قطاع األعمال حتى يمكمن مؤسسمات األعممال إتخماذ القمرارات المناسمبة
المناسبة لتسويق منتجات اإلعممال وخمدماتها المختلفمة كونهما أكثمر تعقيمدا وأعلمى قيممة.كما يركمز علمى دراسمة
خصمائص سموق اإلعممال وهيكلتمه والقموى والعواممل الممؤثرة علمى القمرارات التسمويقة ممع إسمتعراض لسمملوك
الشراء والنظريات والنماذج الحاكمة للمؤثرات لذلك السلوك.

22

 306798امتحان شامل
Comprehensive Examination
متطلب سابق  :ال يوجد

()0-0:0

 306799رسالة
Thesis
متطلب سابق  :ال يوجد

()9-0:9
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اتصل بنا

جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

قسم التسويق
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )9020) – )9010( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)
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