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 رقم الخطة الدراسية ماجستير التسويق / مسار الرسالة القسم  االعمال الكلية 
 82/01/8102 تاريخ االعتماد 12 عدد المواد الدراسية 7102-7106

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
501700 3 

 منهجيه البحث العلمي

Methodology of Scientific Research  
--- 

 الوصف المختصر: 
يهدف مساق منهجية البحث في االعمال على تزويد الطلبة باساسيات البحث العلمي و تزويدهم بالمفاهيم المنهجية األساسية لعملية 

اسية لطرق تطوير البحث العلمي . يساعد المساق الطلبة على فهم المناهج والمدارس البحثية المختلفة  . يغطي المساق المراحل األس

 األدوات و جمع البيانات.

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
504710 3 

 ادارة التسويق المتقدمة

Advanced Marketing Management 
--- 

 الوصف المختصر: 
زئة السوق كز على مجاالت مثل تحديد فرص التسويق ؛ تجيقدم مساق ادارة التسويق المتقدمة وجهة النظر الحديثة للتسويق وير

تسويقي.واالستهداف والتموضع ؛ تحليل دورة حياة المنتج ؛ تطوير منتج جديد؛ خدمات التسويق والقرارات المتعلقة بالمزيج ال  

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
504734 3 

 ت المتقدمتسويق الخدما

Advanced Services Marketing   
--- 

 الوصف المختصر: 
ب تسويق الخدمات يهدف مساق تسويق الخدمات المتقدم  إلى تزويد الطالب بالمعرفة المطلوبة فيما يتعلق بالمفاهيم والنظريات وأسالي

تسويق  الخدمة الحديثة. وكما يغطي مساقيساعد المساق  الطالب على تطبيق معارفهم المتعلقة بتسويق الخدمات على مؤسسات 

مة للزبائن.المؤسسات التي تقدم خدالخدمات المتقدم  المشكالت المتوقعة للتسويق في مؤسسات الخدمة ويوضح أهمية النمطية داخل   

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
504735 3 

 سلوك المستهلك المتقدم

Advanced Consumer Behavior  
--- 

 الوصف المختصر:
 ة التسويق و كيفيةستهلك على أنشطيهدف مساق سلوك المستهلك المتقدم  الى جعل الطالب قادرين على تطوير فهم جيد لتأثير سلوك الم

اق مواضيع عديدة للطلبة في هذا المس تطبيق المفاهيم االجتماعية والثقافية على اتخاذ القرارات التسويقية. تشمل الموضوعات المقدمة

، والتعلمإلدراك تية ، ونمط الحياة ، وا، والشخصية ، والصورة الذاوافعمنها أهمية سلوك المستهلك والبحث ؛ التأثيرات الداخلية مثل الدا

ة ، والمجموعات بقة االجتماعيوتشكيل المواقف والتغيير ، والتواصل ؛ التأثيرات الخارجية مثل الثقافة ، والثقافة الفرعية ، والط

 المرجعية واألسرة.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 التسويق الدولي المتقدم 3 504745

Advanced International Marketing 
--- 

 الوصف المختصر: 
ية وتحليل االسواق لتي تنطوي عليها تحديد وتطوير العالقات مع األسواق الدوليتضمن مساق التسويق الدولي المتقدم دراسة المشكالت ا

لتحليل المناسب الدوالية . يهدف المساق إلى تزويد الطالب بالفهم التخاذ قرارات إدارة التسويق الدولي المناسبة ومساعدتهم على تقديم ا

في جميع أنحاء العالم. للبيئة السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية البيئة  

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 استراتيجيات التسويق المتقدمة 3 504746

Advanced Marketing Strategies  
--- 

 الوصف المختصر: 
ول تطوير خطط ية فعالة. يقدم المساق نظرة عامة حيقدم المساق المفاهيم األساسية والمتقدمة المرتبطة بتطوير استراتيجيات تسويق

يع المتعلقة بتحديد تسويقية  ناجحة تعتمد على فهم العمالء والبيئة التسويقية. من المواضيع الهامة التي تقدم تناقش في المساق المواض

ات السوقية. قطاعات السوق المربحة والجذابة  و تطوير  استراتيجيات مزيج تسويقي تتناسب مع هذه القطاع  

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

504712 3 
 االتصاالت التسويقية المتكاملة المتقدمة

Advanced Integrated Marketing 

Communication 

--- 

 الوصف المختصر: 
قية المتكاملة.  يقدم المعرفة الالزمة لتصميم اإلعالنات من منظور االتصاالت التسوي يقدم مساق االتصاالت التسويقية المتكاملة المتقدمة 

تسويقية المتكاملة. العديد من المبادئ األساسية والمتقدمة المتعلقة في مجال االتصاالت ال مساق االتصاالت التسويقية المتكاملة المتقدمة

بتصميم اإلعالن ، بما في ذلك تصميم الرسائل بطريقة إبداعيةيقدم المساق المعرفة النظرية الالزمة فيما يتعلق  . 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

504760 3 
 ادارة عالقات الزبائن المتقدمة

Advanced Customers Relationship 
Management 

--- 

 الوصف المختصر: 
لبيانات لتحسين على بحوث التسويق. يركز المساق على استخدام ا ازمة لتطوير شركة تركز على العمالء بناءيقدم المساق  المعرفة الال

 .العالقات مع العمالء وتحسين مستوى رضا العمالء

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 التسويق المباشر المتقدم 3 504770

Advanced Direct Marketing 
--- 

 الوصف المختصر: 
يما يتعلق بالتسويق يبحث مساق التسويق المباشر المتقدم المفاهيم الرئيسية للتسويق المباشر ويساعد على تطوير مهارات الطالب ف   

  ويق الحديث.فة التسالمباشر وقواعد البيانات. يناقش المساق كيفية اتفاق مفاهيم التسويق المباشر مع المفاهيم الحديثة وفلس
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 التسويق االلكتروني المتقدم 3 217227

Advanced E-Marketing 
--- 

 الوصف المختصر: 
سويق. يناقش المساق ألخرى في سياق التنظرة عامة حول استخدام اإلنترنت والتقنيات الحديثة ايقدم مساق التسويق االلكتروني المتقدم  

التجارية وللزبائن-ايضا المفاهيم االساسية والمتقدمة حول استخدام التجارة اإللكترونية لألعمال التجارية  . 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 موضوعات خاصة في التسويق 3 217201

Special Topics in Marketing 
--- 

 الوصف المختصر: 
ك التسويق ، بما في ذل ديثةومناقشة عدد من موضوعات التسويق الح موضوعات خاصة في التسويق يقوم الطالب بدراسةخالل مساق  

.والبيئة والطاقة ، التسويق الرياضي ، التسويق واإلعالن واألخالق ، األطفال واإلعالن  

 

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية المعتمدةعدد الساعات  رقم المادة

 االدارة المالية المتقدمة 3 503710

Advanced Financial Management 
--- 

 الوصف المختصر: 
ية صنع يزود مساق االدارة المالية المتقدمة الطالب باألدوات الالزمة لفهم اإلدارة المالية الشاملة في الشركات مع التركيز على عمل

قرار. يناقش المساق التمويل طويل وقصير األجل وعمليات الدمج واالستحواذ وفشل األعمال.ال  

 
اعتمدت من قبل 

 رئيس القسم
تاريخ  د.نافز نمر علي 

 االعتماد
28/10/209 
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 رقم الخطة الدراسية ماجستير التسويق / مسار الشامل  القسم  االعمال الكلية 
 82/41/8142 تاريخ االعتماد 41 عدد المواد الدراسية 7102-7106

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 --- منهجية البحث العلاي 3 501700

 الوصف المختصر: 
لمي . يساعد المساق الطلبة على فهم دف مساق منهجية البحث في االعمال على تزويد الطلبة باساسيات البحث العلمي و تزويدهم بالمفاهيم المنهجية األساسية لعملية البحث العيه

 ات.المناهج والمدارس البحثية المختلفة  . يغطي المساق المراحل األساسية لطرق تطوير األدوات و جمع البيان
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 --- ادارة التسويق الاتقدمة 3 504710

 الوصف المختصر: 
ضع ؛ تحليل دورة حياة المنتج ؛ التمويقدم مساق ادارة التسويق المتقدمة وجهة النظر الحديثة للتسويق ويركز على مجاالت مثل تحديد فرص التسويق ؛ تجزئة السوق واالستهداف و

 تطوير منتج جديد؛ خدمات التسويق والقرارات المتعلقة بالمزيج التسويقي
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ---   االتصاالت التسويقية الاتكاملة الاتقدمة  3 504707

 الوصف المختصر: 
مساق االتصاالت التسويقية المتكاملة المعرفة الالزمة لتصميم اإلعالنات من منظور االتصاالت التسويقية المتكاملة.  يقدم  ت التسويقية المتكاملة المتقدمة يقدم مساق االتصاال

رفة النظرية الالزمة فيما يتعلق بتصميم اإلعالن ، بما في ذلك العديد من المبادئ األساسية والمتقدمة المتعلقة في مجال االتصاالت التسويقية المتكاملة. يقدم المساق المع المتقدمة

 .تصميم الرسائل بطريقة إبداعية
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ---   تسويق الخدمات الاتقدم 3 504733

 الوصف المختصر:
يساعد المساق  الطالب على تطبيق معارفهم  .طالب بالمعرفة المطلوبة فيما يتعلق بالمفاهيم والنظريات وأساليب تسويق الخدماتيهدف مساق تسويق الخدمات المتقدم  إلى تزويد ال

مية النمطية داخل الخدمة ويوضح أهالمتعلقة بتسويق الخدمات على مؤسسات الخدمة الحديثة. وكما يغطي مساق تسويق الخدمات المتقدم  المشكالت المتوقعة للتسويق في مؤسسات 

 ن.للزبائ الخدمة التي تقدم مؤسساتال
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 --- سلوك الاستهلك الاتقدم 3 504733

 الوصف المختصر: 
ك المستهلك على أنشطة التسويق و كيفية تطبيق المفاهيم االجتماعية والثقافية على يهدف مساق سلوك المستهلك المتقدم  الى جعل الطالب قادرين على تطوير فهم جيد لتأثير سلو

افع ، والشخصية ، والصورة وخلية مثل الدالقرارات التسويقية. تشمل الموضوعات المقدمة للطلبة في هذا المساق مواضيع عديدة منها أهمية سلوك المستهلك والبحث ؛ التأثيرات الدا

االجتماعية ، والمجموعات  لحياة ، واإلدراك ، والتعلم ، وتشكيل المواقف والتغيير ، والتواصل ؛ التأثيرات الخارجية مثل الثقافة ، والثقافة الفرعية ، والطبقةالذاتية ، ونمط ا

 .المرجعية واألسرة
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ---   لدولي الاتقدمالتسويق ا 3 504745

 الوصف المختصر: 
ية . يهدف المساق إلى تزويد الطالب لويتضمن مساق التسويق الدولي المتقدم دراسة المشكالت التي تنطوي عليها تحديد وتطوير العالقات مع األسواق الدولية وتحليل االسواق الد

 العالمحول هم على تقديم التحليل المناسب للبيئة السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية البيئة في بالفهم التخاذ قرارات إدارة التسويق الدولي المناسبة ومساعدت
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 --- استراتيجيات التسويق الاتقدمة 3 504746

 الوصف المختصر: 
د على فهم العمالء والبيئة سية والمتقدمة المرتبطة بتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة. يقدم المساق نظرة عامة حول تطوير خطط تسويقية  ناجحة تعتميقدم المساق المفاهيم األسا

سويقي تتناسب مع هذه ر  استراتيجيات مزيج تالتسويقية. من المواضيع الهامة التي تقدم تناقش في المساق المواضيع المتعلقة بتحديد قطاعات السوق المربحة والجذابة  و تطوي

 القطاعات السوقية. 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ---  التسويق االلكتروني الاتقدم   3 504772

 الوصف المختصر: 
ساسية والمتقدمة حول نظرة عامة حول استخدام اإلنترنت والتقنيات الحديثة األخرى في سياق التسويق. يناقش المساق ايضا المفاهيم االيقدم مساق التسويق االلكتروني المتقدم  

التجارية وللزبائن-استخدام التجارة اإللكترونية لألعمال التجارية   
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 --- ادارة معالقات الزبائن الاتقدمة 3 504760

 الوصف المختصر: 
على بحوث التسويق. يركز المساق على استخدام البيانات لتحسين العالقات مع العمالء وتحسين مستوى رضا  ايقدم المساق  المعرفة الالزمة لتطوير شركة تركز على العمالء بناء

    .العمالء
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية لمعتمدةعدد الساعات ا رقم المادة
 --- التسويق الاباشر الاتقدم 3 313221

 الوصف المختصر: 
يفية ر وقواعد البيانات. يناقش المساق كيبحث مساق التسويق المباشر المتقدم المفاهيم الرئيسية للتسويق المباشر ويساعد على تطوير مهارات الطالب فيما يتعلق بالتسويق المباش

 اتفاق مفاهيم التسويق المباشر مع المفاهيم الحديثة وفلسفة التسويق الحديث.
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 --- التسويق السياحي الاتقدم 3 313266

 الوصف المختصر: 
يق السياحي. ويزود مساق التسويق السياحي المتقدم الطالب بمعرفة شاملة فيما يتعلق بجميع يهدف مساق التسويق السياحي المتقدم الخصائص الرئيسية للتسو

 جوانب التسويق السياحي ويساعدهم على فهم أهمية البحوث التسويقية في صناعة السياحة
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ---   ق الاتقدمة  اخالقيات التسوي 3 313266

 الوصف المختصر: 
ديرين. يركز مساق إلى تعزيز قدرات الطالب فيما يتعلق بالتحديات األخالقية واالجتماعية التي تواجه المسوقين و الم اخالقيات التسويق المتقدمة يهدف مساق 

عين على المسوقين و التي قد تكون مفيدة للمديرين والمسوقين. بشكل عام ، يت على الجوانب األكاديمية والعملية في أخالقيات العمل اخالقيات التسويق المتقدمة

.ية محتملةالمديرين والباحثين أن يكونوا على دراية بأنشطتهم التي تحدث في سياق اجتماعي وسياسي وثقافي معين وما قد ينشأ عنها من قضايا أخالق  

 المتطلب السابق سيةاسم المادة الدرا عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
  موضومعات خاصة في التسويق 3 011421

 الوصف المختصر: 
ة ، التسويق الرياضي ، بما في ذلك التسويق والبيئة والتسويق والطاقحديثةومناقشة عدد من موضوعات التسويق ال موضوعات خاصة في التسويق يقوم الطالب بدراسةخالل مساق  

ناألطفال واإلعال الن واألخالق ،، التسويق واإلع  
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
  االدارة الاالية الاتقدمة 3 013441

 الوصف المختصر:
لية صنع القرار. يناقش المساق التمويل طويل وقصير يزود مساق االدارة المالية المتقدمة الطالب باألدوات الالزمة لفهم اإلدارة المالية الشاملة في الشركات مع التركيز على عم

 .األجل وعمليات الدمج واالستحواذ وفشل األعمال
 

اعتمدت من قبل 
 رئيس القسم

تاريخ  د.نافز نمر علي 
 االعتماد
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