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 م 6102/  6102للعام الجامعي       تخصص نبذة حول 
 التخصصمعلومات 

        ماجستير  نوع البرنامج بكالوريوس 
 الكلية كلية االقتصاد والعلوم االدارية

 باللغة العربية(اسم التخصص ) ماجستير في التسويق
 Master in Marketing ( االنجليزيةباللغة اسم التخصص) 

 تاريخ االستحداث 4/7/3102  ألول مرة تاريخ االعتماد 9/01/3102
 الطاقة االستيعابية 22 عدد ساعات الخطة الدراسية 23

 عدد الطلبة المسجلين 22 )حتى تاريخه( عدد الطلبة الخريجين 0
 

 نوع المهن والتخصصات والمجاالت التي يمارسها الخريج عند تخرجه من هذا التخصص() ماهية البرنامج
فرص وظيفية في كثير يوفر برنامج الماجستير في التسويق  المتطلبات االكاديمية والمهارات التسويقية المتخصصة للمنافسة في الحصول على 

 يمتلك  المختلفة في الجامعات والمعاهد التعليمية،  فاالضافة الى الفرص في القطاع االكاديمي في اقسام االعمال والتسويق من المجاالت . 
العمل في مجاالت بحوث ودراسات السوق، اقسام التسويق والترويج في  البنوك، شركات االتصاالت الكبرى،  مؤهالت  خريج هذا التخصص

 تسويق في  الشركات التجارية واالسواق. ادارات الو المستشفيات، 
 
 

 للبرنامج   (Learning Outcomes)مخرجات التخصص 
 قدرات ومهارات  التواصل الفعال ،  شفويا وكتابة في حقول ومجاالت بحوث التسويق امتالك  -
 تطبيق مهارات التفكير الناقد  وحل المشاكل باستخدام  تقنيات التحليل الكمي و / أو النوعي -
 اكساب الطلبة المعارف والمهارات التسوقية المتقدمة وتعلم تطورها وتطبيقها وتبنيها في منظمات االعمال العربية. -

 القدرة على امتالك  المعرفة والفهم في مجاالت التسويق المختلفةا  -
 تكنولوجيا المعلومات لتحقيق االهداف المنشودة القدرة على استخدام -
 معارف والمهارات في مختلف وظائف التسويق بكفاءةالقدرة على  التطبيق  لل  -

 
 خر ثالث ععوام جامعيةحول التخصص الاحصائية 

 السنوات الدراسية البند
6102/6102 6102/6102 6102/6102 

 33 33 01 عدد الطلبة المسجلين
 / 0 / عدد الطلبة الخريجين

 2 3 3 عدد أعضاء الهيئة التدريسية
 7 7 5 المنشورة أو المقبولة للنشراألبحاث عدد 
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 8.25 11 6.3 أعضاء الهيئة التدريسيةالى عدد الطلبة المسجلين نسبة عدد 
 1.75 2.3 1.6 لى عدد أعضاء الهيئة التدريسيةإ األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشرنسبة عدد 

 
 اعداد

 1/1/2017 التوقيع والتاريخ د. محمد لطفي عاشور رئيس القسم
 

 اعتماد
 1/1/2017 التوقيع والتاريخ د. ناصر ابوياسين نسور عميد الكلية

 
 سخة لكل من:ن

 مكتب االعتماد وضمان الجودة  عميد الكلية المعنية  مركز الحاسوب 
 دائرة القبول والتسجيل    والدراسات العليا عمادة البحث العلمي  

 


