وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة ادلوصل

كلية اإلدارة واالقتصاد
قسم ادارة التسويق

وصف الربانمج األكادميي لقسم ادارة التسويق
ادلقدمة

يوفر وصف الربانمج األكادميي احملتوا العلمي التيبيقي االجتما ي والبي ي الادا

القسم واجتاااته مبا

يسهم يف تيوير ادلهارة ادلعرفية والتيبيقية لليلبة واحلركة ادلعرفية للتخصص فضال ن ادلسامهة اجملتمعية والبي ية يف

سوق العمل وتيوير اجملتمعات احمللية واإلقليمية.
ادلؤسسة التعليمية
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القسم العلمي

ادارة التسويق

اسم الربانمج األكادميي

ادارة التسويق

اسم الشهادة النهائية

بكالوريوس يف لوم ادارة التسويق

النظام الدراسي
برانمج اال تماد ادلعتمد

النظام السنوي (العمل حاليا حنو التحول اىل نظام ادلقررات حسب تعليمات الوزارة) للسنة -9109

9191

نظام الوحدات الدراسية
 .0مواكبة التيور العلمي يف جمال العلوم التسويقية .
 .9أتايل اليلبة لى وفق متيلبات سوق العمل .

 .3تنمية وتنشيط القدرات اإلبدا ية والتيبيقية يف اجملاالت التسويقية ادلختلفة .

 .4تعزيز العالقة مع منظمات اجملتمع احمللي ن طريق التعاون يف برامج مشرتكة .
اادا الربانمج االكادميي

 .5تقدمي اخلربات واالستشارات يف جمال االختصاص .

 .6تنمية وتيوير البحث العلمي يف جمال العلوم التسويقية .
 .7إ داد الدورات التدريبية وتنفيذاا هبد تنمية القدرات التسويقية للعاملني يف ادلنظمات احمللية .
 .8التعاون البحثي بني القسم واألقسام ادلناظرة يف اجلامعات احمللية والعربية .
 .9تيوير الشراكات ادلعرفية بني القسم وسوق العمل.

 .01استثمار تقانة ادلعلومات يف الرتويج للتسويق االلكرتوين وإاتحة فرص مل ن طريقه للف ة

الشبابية.
 .0استقياب الكفاءات العلمية من أ ضاء اي ة التدريس .

 .9تنمية وتيوير كفاءة اي ة التدريس مبا يواكب التيورات يف اجملاالت ادلعرفية والتقنية .
 .3توفري اإلصدارات احلديثة من الكتب والدورايت يف جمال االختصاص .
 .4استخدام الوسائل التقنية والعملية يف التدريس .

 .5الرتكيز لى اجلانب التيبيقي يف التدريس من خالالل اسالتخدام أسالاليب احلالالة أو ثيالل األدوار و الري
وسائل حتقيق الربانمج األكادميي

ذلك .

 .6حتفيز أ ضالاء اي الة التالدريس يف اجملالاالت التالوليف والبحالث العملالي وادلشالاركة يف ادلالؤ رات والنالدوات
العلمية .

 .7ا النفتالالاع لالالى منظمالالات اجملتمالالع احمللالالي ود الالوة ادلختصالالني يف االالذحم ادلنظمالالات إللقالالاء ا الرات نو يالالة
تعكس جتارهبم يف العمل .

 .8ادلشالالاركة يف ادلالالؤ رات العلميالالة والالالدورات لبالالرض إكسالالاب أ ضالالاء اي الالة التالالدريس اخلالالربة وادلعرفالالة مالالن
خالل االطالع لى جتارب اآلخرين .

يؤاالالل قسالالم إدارة التسالالويق اليلبالالة للعمالالل يف العديالالد مالالن اجملالالاالت والوظالالائف يف قيالالاع األ مالالال اخلالالاص

والعام وكما يلي :

 .0مدير التسويق .
 .9خبري تسويق .

 .3ابحث تسويقي .
 .4مدير مبيعات .
فرص العمل ادلتاحة للخرجيني

 .5مشر مبيعات .

 .6مندوب مبيعات .
 .7القات امة .

 .8تصميم وإدارة احلمالت الرتوجيية.
 .9مسوق الكرتوين.
.01

العمل يف الربامج التو وية يف القياع العام

.00

اال الم وتسويق الربامج اإل المية واالجتما ية

